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 ءاهعلا باب ه0

 أ اضع 22 ناسا انوي كلك لذ ةءاسالا يذ ثاالساو
 ( اضيا لاقو )

 يناقلت ىتتلن ريح ادغ رصملاب كيهجو ”ياب يرعش تيل
 ناسحا يذ ريغ هجو ما ناسحالا يذ ةقالط هلأ هجوبا

 ينارت نا رضحم لك يف كنرسيل انسب تنكح نيف
 ناطلس يذب ادغ اهيلع تنا اف كاذ ريغ تمكن

 يناسلو ام اهيف يهجو لذبا ةجاح ديس كيت موي لك
 نامرلاو ءابالا ريغب طق ةجاح ةِ كنم ظحا مل 6

 ( نودبع همالغ ون هلوق ءاجثلا يف همالكهبشي امتو )
 ظ 1 فيك لبا » قلاق , هيرافا نع ةناذلا هكا
 ظ ةدانع قف لقبلا هادم ١" تكلتخ ا ودل كمل قفتاو
 ظ هبكارك ىلا راقثفا هب الدتع. كاوس اًردب را(

 هبناج تيلي تنالف ىمظملا كتنوشخ ىئر دوع ما لبو
 هبقاوع يف اموي تركفت ازا هلئاوا حرطم فيس كاقلا

 هبئاطا نمسانلا لكاي نا بحجم الف ابيط نكي نمو
 ( رعاشلا نسا نب دمجم وجمج لاقو )

 ريذتسملا معيبرلا ماياو رورسلاو ةشاشبلاب انمعن
 ريضنلا . قرولاب دوعلا هاتو ضرالكب تابنلا كح دقو
 زورحلاب اهيف فيصلا يللايا انتبقعاو عيررلا ىفم نيخ
 ري ربمزب دالبلا هنم ىمر رعش دربب ؛يذجالا انانا

 م حس سمح

 1 يم



 ناديدجلا انيلبي فيك ىرت ألا
 اهفرخزو ايندلا ىلا نذكرت ال
 الو تاملا لبق نم كسفنل دبماو

 نادعم ةارما نع توملا اوعفادل هتمرجب [قلخ اوعفن مهنا ول

 موجنلا هتوخا ثراعزبو ا فضي ردك

 معرغ هل" يلوا ةيفاعل- ١ اهرغناشنلاء رك الم قف

 منن الو ماننال طخاوس يفاوقلاو كضرعمانوتغأ

 لس هلالي اه بللي ١ ناوعفا كل اهريغي تيد

 ( رعاشلا نسحلانب دم وحب لافو 1
 مالكلا هبرك ذب ينذفخي و يكذب ولعي ن . يف لكن

 ماهلا هممتي مل ضيهج ميت ينب 07
 مائللا مال هجها مل ناو ماركلا هيئا ىلع مولي

 مالملا سانلا نه ير واعت 0

 د نراك ع
 ) نادعم يف لاذ 1

 ) بتاكلا هل هللا ديع ف لاقو /

 ”ناولا تع يذلل نهي ال را اي مايالا كتنشك

 نامزالا للفت 7 ةعدب .” تسيلفيدعب تالفدق نكت نا

 نأ الا ٠ نك 7 هل م 2 هلااو باغ

 ناثدحلا 3 "ع ىنوسلا 0 | ف هدعب تفلختو

 ناولالا ريغت نم مهلا» .ئسحريغ يف عيرلا رونل ام

 نافرعلا ةدش نم الا راكنالا كلذ امو يسفن .قتركلا

 كرالءاورس يف بعلن نيو
 فتراطواب تسيل اهناطوا ناف

 نارك اا كت كردي



 ءاهصلاباب كيل

 افاكى تح مذلا كنع تنكنكو
 هفحن مول كنم يل ادب الف

 تهاظ كعدا نم:نا م كعكرت

 ىمتلاو ةيعلا كلاست نم رسباف
 مدعم كشي رأسي نان مدعال  دتحمو دوجو لام نم كناو

 مهنم كناك وا ينامذ اوعاضا مهباك ”تومرضح وحنا يل امو
 ( اضيا هيف لاقو)

 هعسق .مربلاكاذف فيغرلاو ال ادهت<يلاق نا هتلاقم قدص

 00 ع ةيلف اينافا "هن ريق كتاف هي تلمح نأ
 (هيف لاقو )

 'موشلاو كتم نيا نيحلاو ٠ مورلاو كتم مركا جنزلا

 محم يفاكوا دج كراجا

 ا مرظبت اهيف *_اراس ةيمرح

 [|  مدلاو عقلا كناسحانم بذعاو

 ميال ىلطمعضوم ترص ذا ينناو ميثلل كنا شايع
 موقرلاو -”ريلستلاو ليلو, .٠ اعيطم كلاون نم يطا تمتلا

 هل ميش هرعا ربدت سند

 ةحاس اهيف قبت مل لزانمو

 ديسأ نكي م ءوس تاصرع
 ادبام كعيحص ميل ادب ال

 دئاصق ليخ كيمذيف تدرج

 اًرغاص كللصا زيبجاب نقلا
 ايرعت حاقللا 8 ايراش اي

 هدج لزكه ناروص يعدملاو

 دمحم دولا يلا يف لاقو)

 ميشت ةقراب *يا يردتا

 نص ياذا كيةي كو مالا
 يداهسنمذعت !كناف
 يناسا يل يلق يلة نمو

 نكلو ابا ميءللا تنااف

 مولا نهرمأ ربدي ىكش
 هع لتاسا ايفوا هلا

 مك عبري ملو نطو

 ميع“ بيص| ال كل بصي لب
 ميقم تناو ايندلاكب تلاج

 موصيقلاو كلن, كوضب ميشلاو

 مولاحلاو هينغي نم ربصلا

 مويفلاو سانها نمل يل لق

 ( داود ىلا نب دمح| نب

 ميناسل اهيلا ةكلهمو

 ملح يضغيف كنع دجعو

 موؤنلاةئسلا قناع ام اذا

 مومهلا هيلقث تناب اذا

 ميللا وه هيف تدسننامز



 هلدا نم يلءا لبح د
 كح اود ماا 6

 ينازح
 هلخم نم يجن نم بج

 هلدعب د انملاولا

 هلدن ريغب دمغلا قيضا ام

 هلزهو هده كح

 ةلظع يلذستسا ام دعب نم

 هلحي م نك هي قنعاذ

 هلبك تاقلح رسل ظحل

 هلزعب هتئج ينأآك يت>
 هلع الق ىنغلا هخسلا

 هلها دنع كب 5 اه رعشلاو

 ( يلوصاا هركذي مو قوط نب كلام يف لاقو)
 يلذع ىعد اذ تاقف تاذع

 ةظعاو هتظعو ؛ءورمما يفا

 الوكيلعينر ًاظي سيلا ال

 0 مايالا ثداو>و

 / ةش 1 0 تالحرف

 ىوقي كل م نع

 هدب ف رقفلا 07 لجر

 ةالكإف 4ذم بلطن تجول

 لت و لح نم دب ال
 لمح نم كاوه نيدو ينيب

 لزغلا

 لجالا نم ينيرقب لما
 للج ةبزرب امتاعنو

 للط الو مشر ىلع عبرا

 لمالا نع اهلث أسو تفعض

 لك 0 هلئا# تدمح

 لبالا ةبي رغ برسذ تدرضضأ

 نع ةيهان هعمنو

 : : 1 0 5 ١
 لمر نمو 0 نم رعشلا 0 رثاوص هب لربرغالف

 دبا .هئاوغل هح د

 نلفت يشف ىوأو يع د

 ناي تلاع ل

 يلوا "يلع سا هأواعشو

 للز يلع امدق يل تااطوا

 7 ميلاد 000

 ( ةعيخلا نب شايع ودعت لاك
 ١ شايع اي لعتس
 اهلك ءيسزاخلا ىلا. نا كلل ىبا

 مدنت كلهج كالخ نا مدنتف

 عم ردو ”يلهردنا

 مرد ضرال | يف سدلو | ىنغلا كببدل



 6 رمل

 وفعت كيلع ماقملا تارارم
 رب نسل نا املاع ا

 موي فلا كراوج نع دعب أو
 رحب فلا كنيع تناك ولو

 ليحرلا تاوالحيف سمذتو

 ليمذلاكو جييسولاك يمنقسا

 ليم فلا موي لك ةريسم

 لين فلا رحب لكل ضيفي
 (نناكلا هلا دعي لاقو)

 للوعي حبصا هللا دبع تئبنا

 ةربع ليسا عسل ىلطا 0

 هئاسوح مجريل فعن ]معّدسم

 هرذع ام ادهاج ضراوعلا فتن

 لقنتم هلهاب نامزلا نا
 لارالا ةاحملالا غءالطالاو

 لمعتسي ال نسحلاو ىلبلا دعب

 لبنسي نيح دخلا رعش فتن يف
 ( لاقو )

 يلذعم ناك ت كرشا ول هللا له
 ماكس انلا هنا نه اوبجما اول

 ةورما هل ئاضو يف فعضب ىضري أ

 نب اص يف لاقو )
 هلذع يف هتاذع لذاتو

 هلب أ يفرذف يناعر تسل
 هلك كيخاب 0 كال نم

 هلبا ءادحم هنم عا

 هلس دنع فيسلاك اتلصنم

 هلبق نم هتمه ةدولوم
 هلهكسال هقذي نمباصلاك

 هلزج يطعم لاا ل زج ديفم
 هليس ىفدا لئانلا لعجيو

 هلينب كرسلا ن. هتيمر

 هلع هلثم كيس ىرس يلثم
 هلعفو هلوق تي ةقوسو

 "لمآ كهاجل ينأ١_:رم رثكاب
 لماخ نواحي اهف هتعرذ

 لئاسو م تاكرح هل

 ) يعاملا هلا دبع :

 هلهج نم ”لهاج يف أ نظف
 هلقع لم نوبغملا نيغ أم

 هلبخ يف اًقرغرهد نباىأر
 هلعشت ىونلا ي ديأ ت بعل دف

 02( لم مدع

 هلضنب هل لضفلا وذناد دق

 هلظ تحننكسي ثابالا
 هلحو همارح نم هنوخي

 هلدع . لحما ىقاثأ .اهجزعو

 ةلزب كي لباقم لزادو

 هلو هربك هِي كلمو

 كنز قاب دنف يدم كذب



 ند يح 2 يتاقم يكرتو

 0 يئاحار نا ينالك

 2 ل ةيردنكسالابو

 يتايسنم هيفو هب تركذ

 ًاقوشو ىما دج تلاز امو
 دقف لك نامز نم كتدقف

 يملاعملا لبس هتابكت تح
 5 تاكردمب لحن ليح ف

 تفمل هل ليلغا رشنولو
 2 الد عراش ةايعأ

 ادشر يغلا كارانموكارا
 ىسنت رعشلا بابل نم محالم
 يءانت الو يحنري كلخم ا

 يبل عمطلا لجأ موت
 يبلف 0 لح ةاجر

 > نظلا نسح كره 8

 يل ارذب ينقوم يدجاف

 ير دص تاذيف ىنأ م ةمكعت

 عونق نم اًرع ّرعا تنكو

 قيقد ىنعم نم لذا ترصف
 يدايترانعياعيردااق

 عورف تكزو ىنج تباظ ىتم

 وغا تناو ليز كتبدن

 نكلو ني نم كنوبا الك
 واجي فوسكااهجنا كددور

 : لصتنيحك ديك نانلقأو

 هع

 لوضفلا يفو قوقحلا يف عمدتف

 ليوعلا فو اكبلا يف يقل
 يلو>و يربص نم توفعفافع

 يليلغ ىلغل تارعسم ىنازع

 لراطلا ىذلخلا هل
 قوع ملك كيانات
 لوقعلا "جرس هليل ًافطاو
 ليصالا ركف الو هّئاحع

 ليلخلا نطف ىلع هايازر

 يليسوا دبا لصتال والصو
 ليقو_ تلات يتعب

 ليبقيلا بتكك يبا ةارق
 يلبوح يف ىنايتلاو يروما
 لينملا سأايلا لجاع نقيت
 ليخبلا بلق نم للا "لح
 يلوطو ىضرعيف« ١ امىرج
 لينا للطلا يف بصلا قوقو

 ليسالاا دم ايف ظعللا فوكع
 لوهج نع حوفص هضوعت

 ليلج مهف ىلا رقف هب

 ليما نع كاع ما يناهد

 لوصالا تاثنبخ تناك اذا

 ليزا لها نم تسل كيت

 لواسنم كلاون يوب أ الك
 ليوط يزخ نع ءالظلا كل

 ليلقلا :ىم لقا يئارينب



>00 
 كرئيالام كنم ذخ أ, وهوكلل مدانم تاو اهذخأت تب ك
 اك تءانفامقلا ةدازا:اذكو ٠ ٠ اككسمك., رج مغعل كدع تنص

 (هيف لاقو)

 كد نه تش ثيح ىناخو اكب تمرب دتةف يملابح عطفا
 كلل 25 ول رك امكبسح ١ انكم يل نوكت نا ىعتشا ام
 ل ل ل طال أ كرتشم نازل تك كنا
 اكرد الو الئاظ لنا رف هب تلخب يذلا كنم تان دق

 اكل اني لبسلا كب لاس ١ .افلطسم تشد اهداف
 00 تعءلط يحلب يح تمو

 اا ةنح ءدخي تمعلط دق مالغلا تير اذا

 د مالا فر 2

 ( يتلا مهاربا نبا سوم يف لان )
 يلئابح ب دا ياراطلا نيب ما
 يلئاسرو يدئاصف كيف 0

 0 سدأ دا ي ءازج

 يدئاصق 8 دق ميك 0

 يننا ينع .::. جلا ففخال

 000 قمحا ةاو> تفلخ ام

 اهدعو روهشلاىدحا يذلا كاذ

 اهدانز حاهشلا كتميش كترهب
 وبلا 007 كررعا

 ةللم دار كاز معا ”كلؤ ام
 رلجاعب ماثللا دصق نم كاذكو

 لئاخا لمخ قوف يلتخ سل وا وأ

 لماعلا رجا ىشبلف ىنتمرغ
 لهاجلا هازج اذكو يتم كب
 لئاطب ترفظ م هيف "نإ دو

 لطابلا ضار يف ىنظ تعنر ا

 لئاس نم ىنغلا وجري لأ . ند

 لئاح نم ةبقس جمتنيل اعمط

 لبابلا ءاقثرا هي كتدعحا امل

 .لصاح هي هلقاو رهاظ فيس

 لانا ع ”ترسانل ت ةوزاو

 لجآلا يف ههجو دوسحدملا يف
 ( ةعيهل نب شايع يف لاقو )

 يلوهذ نم يعولو ابرث ملو يليخد كشبا مل يفاطع |



 019« فاكلا فرح
 ارتلاب كدت :تقضلا ل ةماو قضامكلا كنقيتسال بك يف

 قبوم كل مهماماو مهفلخ نرم يا كل رشعم ال يرشعم عد
 قرقرتي مد ىلع شودلا نب رمهحامرا اتفايسا تمدان 1

 قطنب سرخاوى دهليلد ىمعكا ةبرجع يا ؟يلا كودح ”يمج
 ( هيف لاقو )

 ”قارشالاو ةايضلاكاذنيا ٠ قاحلا هيلع ادع الاله
 قارفلا لاني نكي ملام ةقرللا_:ىم يقالتلا كيف ينم لان

 ىتحك:ح بوثرهدلا ل دب
 قاذيفوسوالا اولح ماد *يش سيل ناب املاء لزامل

 قالطلا تناف بهذاف يددجوو ىعمد ىلع لذلاو ريصلا رحخ

 قاشملا نضشكت ىتح بملا مموب لاصولاهجو دوسي م
 قازرا يوهلا نا متمكز دم  ظوظحولسلا ناانمجتز دق

 ( شمالا نبا يف لاقو )
 رقاثو يس هنم لظ ءادل ىيينيكسملاشدعالانبا عد

 قالخا ةدح كعب هلاغ

 افكتسا هادلاو هادلا نشيل

 تاو هنروص جبقب ككك

 يناوغلا ىلع نم“ ول واسم

 قالي امب يتشلا ىلع ين
 قالخلاو ةجامسدلا نم هيلع
 قاض كف ىنيع نانا هل

 قالطلاب الا نزوح امل

 قارفلا نم تقلخ دق كناك

 ( يتاكلا هللا دبع يف لاق )
 كتبعم ةريغ هي طبقت

 حاز كلتع ناانوح ل
 هخسقح 2غ ى# لك كلي نك نم

 اهبرشب سوكلا ىلعن كتف ال

 كالسي هجو *يا يلابي نا نام

 كونغ كاهج ناو كيلع يب
 كالي ام هدوج قنعا لذيلاو

 كتفت كلقعب تناب يلا يعف



١ 

 وتلا ت افنا قوص ميئالااذكو
 هعارذ نيرعلا دسا ىار ريع

 هناضفلتاءوسلاىعار لثم وا

 رشعم يف رشعم نمم لقنأو
 تسواشت ميركلا دبع ينب ىلا أ

 ”ثداح قرطي نيح مارت موق
 اوح وتنامزلا دوسااذا ىضيب

 ما ورم نبي مزج يف لازام
 ةياصما امركم تشن ام
 انمازل فويسلا ىرت ثيل رظنا

 مئاول ا سو

 مهتيسح دي دحلا اوسدل اذا ب

 ادصلاف ىنرت نبااي كلادب املق

 قم يل لق مهتبعىتح تشعفا
 اهتف نا «ىبيط فنال اعد

 و كنا ا 2

 10 د6

 مهفوخ ”جاوتملا عدي ةليبقو
 اهناك كيلا يرست ”يئاطقو

 ًانئاخ كنادعقم كتاضهنم نم

 هبابب مالكلا فقو رعاش نم

 ءاهلا باب
 قدصي ةعاس بوذي و هودعب

 قبني ىلوت ىلو اذا يتح

 قعنب زشأ قوف جيصاو اليل

 قيئزلا كابا وا كما نأكف

 قوفثت نمفلخ كجوكانيع

 قرطيف ليلجلا بطخلل نوم
 قلبا مهنم وهو ردوغف ةيف

 قلغي ال ىدنلل باب حاتفم

 00- مهيديأ 5 الا

 قلأتت مهسوؤر قوفف | دبا

 و مهنم توملابولق تاظ

 قلخت ةينملا ثرآ اوبسحي مل

 قلعتي ال نابقعلا بذهب

 قديباي خر ام ةعاس تنزرف

 قلعت ءامسلاب كحور ناولو

 قدصناب ؤر لك اممهشطب نم

 قنخي لبح ؟لكب ملا قل
 قدنخو ءامثلا نم كيلع روس

 قيبطم هيلع ايندلاامن5و

 قرط ”موم# وا تفاهت زج
 قلطت كن أك ىتح الفوتسم

 قطنالا هارذ 0 يف نتكأو

 قرشملا هئققرو زاحمحلا هنم

 ( يا هيف لافو )

 , ىولتسملا ةبتغ مدقلا
 ةةلئاط ثنا لمت تكحو

 قت ال نمو أش بلطت تاههه
 قمحا يئاجم فيس كن نعل



 فاقلاو ءافلا فرح

: 2 

 5 اعا د _ٍء 22-

 ( هل قيدص يف لاقو )

 فيرصتلاو بيلقتلا لوظ رهدلا طالتخا هيلع ىلا يل خاو

 فورعملا ةلاظيسا هتدسفا يىتح ةورلا يل هتلكا

 فيلطللاءادن نم لزملا يرشن 2 تفعاف يركش مايالا هتصفن
 فرنالا عدج هيفطصت نه هيت نكلواَءدج فون الا عدج سب

 فيرغلا دسا باقر تلذل نملا سرع تطين فيرغلا دساب ول

 فويع سفنو ةمه ره لعتام درلا ةءاخ هي يرطو

 . ىرت اهدعب اقليف يح دم كزهلاطنا يف هت ال
 بب وههع لس دشسل

 5 فاقلا فرح 0-3

 ( مصاع يبا نب ةيتع يف لاقو )

 يقويس ن

4 435 

 ”قطنت تلو ةقطان رادلا

 اعبر يف ىونلا تعمجت نمد
 ىلا اهيف امد ىنيع تقرقرتف

 ىرالاركس نم يفي فيكم مهمماي
 ىما ىلع داوفلا قسم لا

 اهنا :يلاتللا اهنضالا تك
 هناو نامزلا متن دقل كيسرمع
 ام دعب يلادللا ةظعو» خلت نا

 ىنغلا مرح يتف ناو هازعلا نأ

 ىلا ناعغا ضرالاا يف ىلا مث
 ةوعد ميمع ىبا نب ةيتعاي

 اذا .ىد يعنياع ذا"تيكرخأ
 -- م

 "ىذه ديدجلا نا اهروثدب
 قرفلا بالا اهيف تقرفتو

 قرفرأت ىتلا قيم تاغ نا

 ىقبغو قارفلاب ميمي نارح
 قشعي نه ىلع لكشم نيبلاو
 قرتشت 07 انقركت اًدبا

 قاشإ ل حان يئاججعلا 0

 قفنب ال ردوج نم كف تحينو
 قزري ال :يرمال ليزجق زر

 قرون نيح لك تسيأو تسرغ
 قعصتف كد عسس م صنت ءءايضَ

 قدشت تالظ يرصب نع تبغام



 ءاهملا باب يحال ا#

 هب داضلا نر هي

 (شايع يف لاق )

 هللا ضرعا نم ايا
 شل هضعب نم أو

 8 لعب لاما
 ذل كيلي نفاع و

 هضذغب نم ملاعلا نع

 هضعب ىلع ضغبلاب ده

 هضرا ىلع شام نم ه

 هضبق نمر ذقتساو ت

 0 نعل فرح 2

 ( ةبتع يف لاقو )

 يلايللا تلراطت نا ةبتعا

 الا كيلع ْسشملا دقؤااهو

 الا "يلع ترسج ام مسقاف

 اهدن هب تدضر ذا كهجوو

 مل اذا اهحو هعلدب ولف

 5 "الس هن فق ر دق نكلو

 هعاس مس يرعشن اف كيلع

 ةعارضلاو ةءاندلا قالخاب

 هعاجهتلا يف كنود ليخعادبزو

 هعانقلا يفك دحو يسن تناف

 هعامج يف اراهن هب لصأ
 هعاط تي دأأم تيصعتسا ول

 اظؤرسا نان > ىلا. تطس

 ايظافلا ىونلانافرعل تداك

 انهو ينارعةلذاعت وص لب

 ىدتغاو»ءادي تلخ نم مولا |

 يدتءاونيلذاعلا يطعافيإ |

 اهنا مراكملا قلخ الدرستم

 هتدجوف هتلواح بحم#و

 هتمدعا هلاون تمدع ال

 اعوبني ةإلةمو قارفلا فصت

 اعوم د نوكت ىوكشلا قر نم

 اعيعم تلذع ول يرمعمل لذع
 اعيطم نيلئاسلل يدلات يف

 اعينص كاذ ءاس ابرت ليل

 اعورد ماركلا ضارعال تلعج

 اعوسشةافعلا بكرل ا ىلعامحت
 اعيمح نيم اعمانحرف ي



 اكرو كيلع عزحا م بهذا

 2 هب نمل 0 ا

 3 ناحل فرح
5 

 ص

 ردصب 0 دراو لوا كيك ا

 رفظي 1 قشاعب مومحلا رفظ

 ( يرابلا وجب لاقو (
 هرثادلا كللالطا تيقس ال

 اهدرولم كاراو 6-0 ام

 الو اموب ككرش

 هءاس اهب لخيلا 0 0
 توطنا أمل مذ وللا نيع تروسا

 هتاراغ رعشلا نش نم يف

 متصاخما توملا السا

 ىتعول تفش ايندلا تناكاذت

 0 نع هوركملا ١ كراك

 هرئاعلا كتركثع تضقنا الو

 هرهاط الو سجرلا ةرزنب

 هرفك اهنا الا كد

 هرساخلا كترك هءاسو

 هرهاشلاب كارا َكِيلَع

 هرتاسلا هلاخما وا كدعب

 هرماعلا دسا ىبل نيب نم

 هرخ الاب تدع 1 كلم

 هرقاف نم. كت ةرقاف

 0 ةيعاللا نبا يف لاق )

 م دعب ناقاااهك دق
 شانم وهو يري دن

 سدا تيذحلا هدحوب ىتلي نعم كلل

 اح ريصلا نم 58

 الئاق ردغلا ضفر
0/7 

 شن ص ريغ ىوذلا يف

 0-0 يذلا مالك
 يب

 شمالا نبا يعم اي

 (هيف لاقوز

 شحوتب سان دعب تلدب

 يذلا نق لهاذ يلا تمعزو

 هتغاب يذلا ناك ل

 يشي وأ ع نه كمع”ترعاف

 شقرمو ةورع ةفيلخ ىعدب
 نباةروص يف ىرا ىت- سيلا

 ريصت ل ةضانح كَدَع تراص

 طمس تر دك ا نم ومعك م وم حا ا ل ل ع و حل وت ا ل يل 2225-

 م مت



 ءايغلا باب يك 4و

 ابيغم "يلع شايعب توها
 قىدئاست ]ع تالا بك[ تكف

 هفطع يفاث مذلا لغ لاز ام

 هت اوس يف تهزن ام دعب نم
 ءيط يف ىننا الو تيقنو

 اهزرط نميتلا هللا ةقلخ اي
 ةثير مطقملا ليج ناو

 اركنمو كنعدصاريكت ىراو

 هعنكسا يذلا ربقلا زوضتو

 زيخخاو يحمحلا هترفح ريغيف

 ريزب هيلع ابمغيضو هنع
 ريسا وهو توملا هاتا ىتح

 روخي نهرب رعش تانسح

 ريرج تنا. سانلال اقل ع

 ريراخلاو درقلا ناكف ان

 هنإ ل كش ام

 ريكنو ركنم كلاب انظ
 روبقملا هنا اننظ ىتح

 ا هوحمج لاقو)

 روذعم تنا ددور ردكو درص

 اهقحال تاياغلاىلا فخ 7

 هتقتلاخ تدكأ ءيرعا م

 اهرطشا رهدلا لاما دق 5
 هتعيشو ناليغ ي أرلا «يطخي م
 ركدع لفنا ءاجلا ميس نما

 رظر هللا انانكح ميلا رظنا

 همكحمم راص ىتح مدت دمي

 حض ها دمحي هوس تاحاس

 0 اهم نمل ىرشلادسا

 ديلاو ولاخلا ١ كفففاو .اعن

 روذعملا اروهش» مؤللاب ناكو
 رييغن هللا باتع نم ابهقلي مل
 ريداقملا كيف تااطخا نكت ملذا

 ريصاءالا كلت تلعدقول ف يكف
 ريراوق ضارعاو روف ديا
 رودلاو ماطالا هب مرت اضقن

 ريناندلا اهيف ةيح ىلعلا اهيف
 ( نودع همسا ناويد بتاك و جمج لاقو)

 هرورضو امئابن عوط ىهف

 هروعوو ةلوهس تكا رعشلاب دعوت ذا صمالا لوم
 هروصتم اهئاف الهج دوسلا ءارعشلا بئاتك لئاقت ال

 هرونلا برد تبرتشاو ىنغلا نوراف 0 اًييشينغي شبل

 ( هللا دبع وبيح لافو)

 رهف كدعسبل !ردغترعما روحالا لازغلل يلوق لازغا

1 



 د 6*1 ءارلا فرح

 دسجل رجتلا تاقرح نمرضا قرح ىلع يضغب نمكبلق تجرسا
 يدي كدختمل امويكعفصب وا ناب تمحهول ىح كوس تفحنا

 يدسج ىلا ايوسنم ترص ذاركذلاو ًاعمتخر غلا توحدق سشنت اِل

 ءانانإا
 7 ال فرع طيح

 ( بتاكلا هللا دبع يف لاق)

 راع ل هلا ال
 اناحذ عيض ةيكاف

 عراد هديك الف بئذ
 ىنتركذ كتركذت اذأ

 ربامللاو لهاجلا هفرعي
 رداصلاو دراولا اهباتناف

 رحاسلا وهظفللاب كارغا

 رصاحو» ديك ايبظ ف داص

 رصان هل سبل نم لذ دق
 (رعاشلا يريمحلا بهو نب دمحم يف لاقو)

 راهن دعب كيلع ناجن ال

 هضرع قزمي مو مثللا كرت
 اك ةلاهجل ار حي يف تءعرشا

 : فوس كناف برشاف
 درشب مالكلا راتخم كاداغ

 امهيلكك يععشم كئيب رزص

 ختي [ هين ملا لحج
 ئدهاوش نكت يش دام يتمررغ

 ةوفط تففخ يا يس ل

 نب شايع يف لاقو )

 ووصل يبان م ىلع يا

 راعشالا زهجت كلا اًدغو

 ةراعو جركلا | لجرلا ىلع صقن

 راقع تانلا ضعب يف لهجلاو
 رامخ هنم ضرعلا بيصي حدق

 راكبا اهفوتح ضد رقلا نوع

 رارس ناذالا نا ىرث ىتح

 رافظا الو هنيدب ظسق

 راطع دلاو كل كي مل نا

 راع تا ةدملا كلو
 رانلاو فوطس قرح نيحانا

 ( هتوم دعب ةعيمأ

 ريدمل ربصت ريغب ينا



 هرمبو هولحمب نيد مول

 قظنم كهجو عاقب ندوسيل
 اهلك لفاحملا ذي كروففدلو

 ديحوتلا رم ”بيرض هناكف
 يديصق هجو تدوسأم فاعضا
 يدوروك ادي تضف كيردص

  دنفلاو روزلا لوق مظنأ ايفا

 ديلقتلاب ثرح نركلو متع لطابب سايقلا ينربخي ناكام

 ديضعيلاو ناهعلا ركذتب ىلعلا مءاجر مدئان توجرو
 ا را عياسنأ اايلنا ملاعق دوس تيساو
 0 شارف اطوتسا الو هدب ىددلاب تركسا ءاش نملك ام

 (هيف لاقو

 م ال اللا كتحاس لثحاو
 دلاو كل ةعيفشو هنتولعو

 ذخاو كله ما فلا ءانجمأ . هضرع يلاي انف ءايعلا فلا

 دساح كالا ف ايندلاب تجعسو دماح كلا ايندلا كب تييعس

 ا افللعاو اسرغ'اهدس نم ٠ .اعاشلا نكت زا كيكذأل

 دهاج دهج كيلا فز شايع

 هبابل كادع ثرا مل مولا ام

 لكاس ٠ رهو انايشا نيسحي دباوا عنش كيلع ترهشألو

 دئالق ماركحلا قانعاو قبت مماوج ماثلا قانعال اهف
 دساكل ميدملاوا اعلا كف 4 ةاعاا مش تأ ٠ هللاو

 0 د[ فلا [بيطاو طق  انيدس :ةلئاصق فانت نر

 ( اضيا هيف لاقو )

 |”دوواقيدص للا راك قل وك كيتا

 ادق ئياعريسا لا دادتراىنمدتراف

 ادصو زايشا ىتفلا م اذه لال

 ادح برضيل الس سم ماق ام راجا

 ادج لزحلاريصي حازم وذ يل لاقف

 ىدختي نا دارا اماذا ميركلا اذك
 (ديزي نب دمحم يف لاقو )

 دمج وص معصم مسرم بهمس



 علو ب يلاكشاو يرهد تهرضح

 ترص او“ يايات خرا 7
 اهرأظال يسفن ل تفرصنا مث

 هبسحأ حدملا لها شيل نم حدمو
 مهنلج لام آلا تيعا اذا موق
 نوع ه2 لئا رعشلا ةعلظو

 دنف ىلع رودنم ريغ ىرت نا ام

 اهتموكح يضمت الصيف ةلوق لق
 يدضع عنتي وأ يدنساهب نصحي

 انجروعت تيا الا

 دِإِج |ةوريصاة للا د

 ردعب يفو قم“ يف كءارو لقف
 يف لاقو)

 هّباشا ك كيوعب ةبتع تئبنأ
 ىلع رعإلا نأ سس اك
 هدفا لق ك|د ع 1

 ىطرملا هب ودعي جوعا ىدتغا ول

 ةحناضف ودبت نا زك ناك و

 اًعبع انقلا ركذ هل تعمم يثراف
 هب لظو ىبسما يذلا رشع ناوأ

 ادهتجم ءادعالا ىلع نوعدن ال
 اذا كنع نوضغي ملام لئاقو

 ددأأ نم تسل يف أكت يب ىتح

 ديسأ ينب نم يفا تحمهوت يتح

 دحا ىلا شمت لف ذا ا

 يدبك نمو يلق 00
 ددزلا رئاع تالقتكم عر

 دسالا ةقلط نم مهبولق ا

 ديسح ىلع يوطمو نيقطانلا يف

 دفصلا وأ غنم يل نع نا عنملا يف

 يدوالدتعي وا يدمايلنديوا

 دل حانت لا وهلا نم

 داج الو ربص اذ مذلا يف تسلف

 دعبلاو قحسلا لها كيذ يتناف
 ( ةبت
 تقتل دن اعسا أ نبك ها
 ذحا ال هوجن ادحا ىرا ىتح
 الا سرفي مل دسا يف ناكول

 دتو هنا 9 قحال وا

 ل مخ ىف امك 61 ١

 دقعافه ثتسسأ نق دارا دقف

 اودسف اذا ىولبلا نم نيملاعلاب
 دخي يذلا ضعب اودي ناب الا

 دمرلا انا ينا هل تلق ثأيرا

 ذتفلا ةناعرشلا' انا مارقلا برطا انا عاوزلا توما انآ ل
 (شايع يف لاقو)

 ديرصتلاو لخملا اذ اي شايع
 امنودب زاركلاو ضرعي دربلا

 ريكحنتلاو قييضنلاةلالسو
 ديربتلا هك ره هتيطعا
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 حي رق نفجالو ف ذق ىون هئبلق ميرق تلف الف
 . حورت وا ودغتدجلا يف هب هو ”ططش ”ةمه نكلو
 ميدجلاباصلاو نهالوس 2 تافقثع ةبتع نأ اس
 حوتفلا يلئت اك اهدئاصق ىلتتلظنو اًرئاوس تييت
 حولت دبا ء يط يف ىرت ليل مون تكلا دبعوتب
 حصص لقع الو هراكتف نع
 جيدملا قلخ نمل ينربخاف اباوث هل هاجملا ناكاذا
 رص ىلوم م مفغبب مو ىندملاب .رعلارهو> ضغبتا

 ميراستف توت ىلب كيلع «يدجتن مههفةليح كلامو
 ( مهاربأ نب ىموم ثيغملا يلا يف لاقو)

 ييذاو يف اس كفوخي مل حيعص لقع ياو يأر يا

 يخيرجو يعيمر يمنا يلا تئدح ينل 2

 ىيدم هيف ريسي يفامالاب  يفا نظنملقعهيتلايف راس
 حوبلا مصالاب تبقوع كلخب يباو دق لخيلا يف انورح اب
 حورلا فييفخ ىجحلا ليقثو يناملا بيرق ىدلملا ديعبب

 عيرصتلاو ضيرعلادعشلا يفارق روجب هنك تريح
 حونةنيفس تنك ولو اهيلاذتنم املاص تسل اخجل

 ا
 (نئابع يف لاق)

 ردصتقمو روج قف "يملا تضرو

 يف ةودرإلا يدب "تودفمالاو ىف 00 تحن اف

 دقع نه ل امو ًامرغو قرع ررغ نم تريس 1 بنذ ال

 دسجلا يف حورلالاجم لوخي كف 2هبذهب ٌرعش هب يسوي ٌرشن
 دبالا ٠ رم اًرايعا لوطانبف هب ةاقبلا نهاذغ ل تاعاس



 ءاحلاو ميجا «اعلا فرح

 ابكر اهيكرو هاقبلاب كل تحمس ةليلّيداياركشاف
 ابر 3 اهريصت ىتح اًدبااهركش يدكتال لب

 (هحدم ناكو يعازدلا بلطملا وجمج لاقو)

 علا لوق لبق 2! ال كنا كرا اف كنملدع لوا

 7 علا و جم

 ( هللا دبع يف لاق )

 انيلو او عددللا دبعأ
 ىتحلدت كل تك

0 9٠ 

 نوع رذعو هرم نيلب

 00 وئص ادقؤ

 اتيمر اك ءانسلا نمتيمر

 اتيلطاو نوع هحو داوسف

 اتيبتلا اذا نوكتا دغفيكف ليوطيزخيفمويلا تناف

 د م

 تابعا ساو ىف 0

 ةجوزمح يثوادع تمحأ نلف
 مسيل لصف لقعلا ءيف تنص

 فسويلف هسار جوت ناك نم
 سس سس لا دا

- 
00 

 هك
 يخاجاو يتبوذع ؟ رم أتلف

 جاومالا يهاب ”هتعي

 جاز“ ريعلب 0 الف
39 

 جار رعاشإ تاملا يتح

 ( هيتع يف لاق )

 2 مراكلل ردفو جيتسم ةلاطبلا جل ىبح ظ
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 ١ه
 قئفرةددرخ؛لك ويف ذا

 ت ًالمدقواهبحاشولا غرف
 انصغ اهتلخ تداهت اذاو

 ةعنمم يولبلا هل تدصن

 ام قارفلا لبق هل تدصق

 هدي يذلا يدواجل لق
 ذا ةئزملا كاطعا هللا
 ىلا ثْخ لاظبا كتفال

 ارشا مثروبظ نيب تلزنف
 هل لوفا ال نكلو افيض

 هب نحس بش أ كرعم ف

 يف عرشب حبرلا تلي ثيح يف
 ةحرادو ةَئاس ”ليخلاو

 منك يف مل ىضيلاو
 ان أردق كانيع تنثنا مم

 اي دولجلا غبد نع تلغشو

 اهل تربص ول ليخكثتاو
 مهب ترصب نا الل تابيه

 وا دواسا | دس مهتبسحو

 مهبتدراام بك رمتب ارو

 مهتوخاو ناندع يح نم

 ىارفارظان كفرظ تيمرو

 دقو ميلا ليللاب تختحيو

 |ًرزجانفلل ك دنج تكرثو

 اعمدي دخلا ف ىرساو ىلتف

 ءاجغلا باب
 ايصوا ماه نا ىتفلا رذع

 ابلقلاو لاخلخلا ىوشلا|هنم
 ابطر ابصلا هيعالت اندل

 ابصن هنيع رظانل تلعج
 ابلق الو ديك هل تقبأ
 ابعش هدونج لاب تبهذ
 اب ذج ىدرلا بابسا كثب ذج

 ابق ايزاوش ماقملا كنض

 اءرسغلاو نعطلا مث كورقف

 ابحر الو هاوشمب الها

 ايحسافويذ نونملا يديا
 ابضعلا فهرملاو يكل فظن

 ابرغلاو قرشلا ىشنغي توملاو
 ايش اهلاقف يضفاا دار

 ابعر اشحلا تعدواف اًرما

 ابظحلا للجو ءالبلارشن
 ايهن اغولا يف كحور نيبنل
 ارركلاو دهجلا بوث كوشغا

 ابرج اهمورق لوصت البا

 ايلص مهدوعز مغمو| بعص
 اكن الو اليم ال ناطحت

 اررحا دقوم ضرا لكف
 ارجح همالظ كيلع ىلا
 ابهمسلاو لهسلااهنم سيعلاب
 ابذج عماه ب ذجت ضيبلاو

 ابلصلاو لتقلا نوعقوتي



 ءايلا فرح

 ( يرصملا رعاشلا جارسلا فسوب وجم لاقو)

 يعل يجيلاب تّدج فسويا

 31 رةيهاد 6 تا

 ادع ناكك هج ناول اما
 نكلو دي برغلاب كلا
 ريهز نع ”باقملا 1 ولف

 الايع هيفاوق تناك ىتم
 دام ممل مو فيكف

 "هك دعو | افاصنا كرإظ ىرا

 بد رم أ يف سادلا تكرت

 بيدا جارسب ماو

 بويغلا ّ يف تذفنل اذا

 برغلا نم برغلا كيطاعت

 بيحنلابو ليوعلاب حّرصل
 بنبطلا طارقب ريسفت ىلع

 بواقلا 'ناحير هيلع ٌثنري

 (يفارلا 0 نب سوم تسعملا ابا وحمجب لاقو)

 يب راحت مانالا اذهي تقلا

 تتةحسا ىتحمايالا يفت امذو

 ابلاط عماطملا لبس امشي
 اولعاف شو ريخ نم نارمأ
 اءأ ودع 1 ةظدع لكل

 ف ياودامغلا ُّثَظ

 ىتناف باححلاب ىنشهدت ال

 ةرذك كهجو'ضراو نغلكت ال
 ةردق يف رغدان
 ةقوأ نيا ىرخا ”دعاشاإل

 افسح كت اطا كاع

 ردرشب كيف ”بكرلانذحت ألف

 بونذلا ريغكت كيف يبنذو

 0 يفت تدحاو يعانس يعش

 براه قزر و ع ابن اهنم

 لاغلا 0 ناقوط

 بحاص مثصي ةووفعي

 7 'اغلا م مودق ىم وماي" كرها

 يبراوع فراع ةهيدبلا سدن

0 

 جاع ة تورم ةعفتم ريغ يف

 يحاو قتلارالت طفل قرا
 عار "ا دشاو هارت نآا وم
 نهاذلا ىشااردض يف ىدالتعا
 ليككازلا داز 0 05

 ( ةريونلا نممزم ا نيح يدولملا وجمج لاقو)
 امن اهعبر نهم اب اوضفاف ابصص كتيلم اونق يبحص

 انك ترشن ىلبلا عاوناب ل دب ناك راد

 اهجوقعب اوناك ىلوال ا نيا

 مك

 اكس, ءايزركما ودا



 هس
 مردق ةساسخ هين نا اجر

 دش تيقل  نرق ك نارقمأ
 هتنرض وأ رك يرا# ظيلغ

 هناف الص هرملا جو ناك اذا

 ءاجعلا باب
 اباكلا سرتفي ثيللا نا رديإلو
 أبصن هب تنكو مفر هب ناكف

 أيرضلا مهغي ل هنم يلا دب. أم يلع

 ابطر هب ءارتما ال اًنابع يماقب

 ( قفارلا مهاربا نب ىسوه ثيغملا ابا وجمج لاقو )

 باسحالا تضاغومائللا ضاف

 الف مهاجاف ثعبلا موي ن اكو

 بلاط كراذتعا نفت ال سيومأ

 اج درب مولا ناك
 انماس تارك الو تدعم نا

 هيحوف ءايحلا دوقفم ناك نم

 ًاعداخ ىلقعا ييماوسو لاز ام

 هناب ترد اليردا تنك ام

 تعطقتف ىنملا كثحارب تاصو

 يحنادم ._:ر وعم موقل ابجي

 دقف ةلسم باذكب اوزبن

 بادالاو ءايلعلا تثثداو

 بابسأ الو مهنيب باسنا

 باتغ باقعلا دعب امش يوفع

 باح هيلع يش ال لاب ام
 1 1116 رمش ةاسبأ
 باوب هل باوب ريغ ا

 باحم“ سبلو ارظم اجر ىتح

 بارس توييبلا ةينفاب يري
 بابسالا كب تلصنا الف مهب

 باصم تناف مق اووي مل كال

 باذكلا انا لب اوراجو اومهو

 باوثلا هبنذب رقملا اناف ةيوتب ترئتساف ىنبد تكتم

 ( هعيمل نب شايع وجمج لاقو )

 بشحلاو نارملاو يلصلاو لتقلا»و بطعلاو هوركملاو راعلاو رانلا

 0 يللاب ام ةعيمل يفب

 انوش سبل ف يب ىف ديا

 متوكش ترا الف ينومعيكشا

 بسحال نم يئزي سبل بذك
 55 71 0 بح وذل يا

 "برا ةمورك ١ يف كام ش سامع

 نوع شن دعو سانلا 5 أب

 برطضمو جيدانم دالعلا و

 برع ركحا يف ؟تجاجل الا

 بضغلاو ظغعلاكاذ ماد متيضغ

 بدأ هل

21100 

 :ردع بدا هل نمو

 ا رك ألا



 4 441 ءابلا فرح

 يبذغ نمو ٍينوطسنم كلو ”مصاع الو رمصاع يبا نبااي
 برعلا ةاس يف اكوساختب مل ندا لوما رد و تنك 1
 بيلا حجاحملا مركلا دبع ينب مد ىضري مرا ّّ

 بصي لو ىغولا ةادغ بصي ملف حاجا هناك“ ملا

 ح1 اا اعلا ىلاو ىدنلا ىلا دانم ةييسا

 بذت الو مهظحلافلاجدلا روعا اي كاذ قيدصت تمر تا
 بسلا كلذ نم هونب دقام .[ديأ اوقب ام ”سانلا مدهم مل
 01-1 20000 مهتريشع الو م اولكاي م

 بلاوريشلا قاعد سنا ١ نكيودل مولا هز 41
 نا نا | رعاس 2 ل

 ربالكلا ةادغ بلغت ونب نم با تسال

 كانيك نب ةبدتع نه ما ”تراخا ار ماع نم *ليفط نم

 باغو سيخ -ٍ عانم لايشالا وبا روصمحلا مغيفلا امنا

 ناك عئار نيعلل وهو يرعش حرس ىلع هليخث دع نم

 باد اللا 0 تاهساو ةحارقلا نويبع تعا ع

 كاتنكاو ةريغ اذ اًريسا تحيص ال اري سا :ىئطنم ! تارت 3

 بارعالا يف نعبت ايايس يدعب نم نئبرص مالكلا ىراذعاي

 بارتالا بعاوكلا هوجوك 2 ًاهوجو يدب: معلاب ”تاقبع
 نايثلا - ءاف 1 ريظلا دام دنرفالا نمير
 باوص ٌريغأ ”هلاق يذلا كي ردزي نب دمحخ يمذ كولا

 بابرسي أ كاذفيديصق يف يرايتخاب ىرولا دنعىظخيهعد
 يبايث ظفحاف كيلا يبهرو م ةيقالا ام براي يبعر لاط

 ( يرابملا نارقم وجمج لاقو )

 ايكاراهم بكر مايالا لعيني. ةيزح كرابملا تطل ا
 ابرج اهربدت ول رعش ذيل هضرعب كي نارقم لض دقل

 انزع بح نسوي انفع ف عاطل الامم وا اهعارنهتصع ام اذا



 ءاهعلا باب #159

 ءافرلا ةجاجد نوكت ىتح ”هيغكلاكراتكاهجناك ام
 ءاهفسلا ىلع يهفسيف فتاو ردكم ريغ ءالحلا يلع يلح
 ءارعشلا ةدودلا رمال اعبت هرماصاوىسم|نهفعضأ

 ءارعشلا ىلع ايس الو تلزن ٠ ةبيضل انتا :لس براي
 هاغب رعاش يىرم ةمرغ ىرولل علطت نوح بج ا ممثلا م

 ءاررغلا نم امل قتحا اناف .٠ احلفب نعهتن تسل تنك نا
 (بتاكلا هللا دبع وجمج لاقو )

 اعينم يدنعءلبق تنك املاط

 مرج ريغ يلع ىنتحشك مث
 ”لاقم وهو نوعتانلا يل لاف

 ةايع ةاد ءاغبلا ءاد "نأ

 هل ناسي 6 ءانرعمو

 ةاوس ة؟رابملاو اناف
 ةارطا الءاخ ناك نم هذ

 ةاج يدنع سبلو ماغط ماوقا ةعفر ءاحملا يب اوقدص
 - ٠ كس هس

 ( مصاع يلا نب هبتع وجمج لاق )

 ابتع نيلقنلا ”نبجا ”ةيتعا

 يمرت نجا ناو نمب تيمر
 يفدحت ينلجاست نا كناو

 رضع ”لكب لات الصدجت
 هقراو اجا دق تارت اا

 ًاقرش قرشلل ىري ناب داكف
 يلع < يحرب طف ريدت تناو

 نرف عارص لكب | رفظ ىرث
 موي رم نايدئاصف 2

 أيصن هوركلا "ترص كلهجب

 ابهن ىنالا اهتبهنتأ هب
 ايرث كيفلو ال دنج كسر
 ايلق تاكرحلا ةدش نم هل

 ايكرو |ضضاوبص في اباكر

 اءرغ برغلل ىري ناب داكو

 ابطق ءايلعلا ىحرلل رئ ملو
 انك هتملتسا كنك ام اذا
 ابحت كنم هيف ضقأ الو

 بنس ف ءاذسلا تدعص وأو ٍبلظلا يف ترره ام ! يرعش



 ءاسبلا كل
 2 ص

 ام لفغنو ب جاد آيار نعال امين ايلا اذه نمرشان

 م ةزملا دفع اجل
 2 2 حت

 ( يناط هنالو مل هحدل هئاحسمج 0 مو ديم يب ضعبب ض رعن لاق)

 هاوس هيراحت نمو تناف اند .قلخ يف "تراج اذا

 ةافولا رذنلا نع هيمحيو يزاخملا بنتجي لا كار

 هر (تدش دس قماطا قاس الاةد
 7 براختلا ينتدافا يتحّرهدلا اذه ”تبرجدقل

 تا م مل ادب 1 ثيلا لها س ارام اذا

 داعلا اما دوعلا قبو نيتياستسا م راد
 ا 0 0 ايئدلا الو يح شيعلا يف اماقاو الف
 غاشن ام 3 قم و يملايللا ةيقاع سس ملاذا

 اع يلا نب هبتع وجمج لاقو )

 يئافك نم 550 00 23 هرعشام

 قا اد وسيم أمم ىذرا دل ؛ يف يبلاذ توفي ىنأ

 يئارووامم ينادقليسلاك ريح ايحو نالبك ”لوبكو
 لانا هدشفم تاير اوممعتنيذلا ي مايعا كال أف
 ءاغوغلاو نايبصلاب ةيجتو الملا ءالم م الم يف كينأ

 ( اضيا هوجمج لاقو )

 يئادبانمويدوعنم مضدق ءاغوغلا رعاش ةبتع "تبن

 يءاجم ءاهغ هتلح تلعجو 2 هتومجم ضدرقلا ىلع تبضغامل

 #8 هاوس



 م بنو
 امتدبع اع تالاحلا 00

 ينبيجت ٍتسيلو ايندلاب ت -

 0 ل مايالا عسب 3

 ندع < ولخو قناا

 رمرجو _مسطب يلب تردغ دقو

 ةزانح يلها 7 ًاعرص قباو

 اهوفصب تلام نيح يسفنا لوقا

 ام لكب ترفظ ايندلا نمم ينيبه
 ينحبم يل امصاغ ىملايللا . سلا

 اب زرفح ىدل اد ينتكحسو
 نا ا ماع

 ينال يسمن توملاب تدنا دقف

 ييمبمو يتم لعب ا « ينعي ايف

 هارد لص 7 يلا ”فاغا

 هيسذلا ىلع يلاكتاو يئاجر الولو
 و "بدع يل خام +

 ةذراب ءاملا

 ع

 قفاط دوهحمب هوقتلا 0

 ةبابص ينم رع دفان رز ل
 ققئاو فاخا فا ريدج ىناو

 دهزلاو ظعولا باب

 ””يه كيلايللاو يلايللا ركب
 | ايئاقب فيكو قبا نا لواجا

 اياسح 2

 ' نام رمركب يعبر نم يلو

 رباسح ع

 ٍْ ايداع د داع دعب ردو“ آو

 "لانا ف ه رو در ىلا

 اينامالا قوف 0 ا

 '”ايلاوخلا نورقلا يلبق تبصغ اك
 0 ةيتاوت  ىلاملا 4 لوشن

 الوات كمي ىبسما نسا 4
 ' انا 0 ريرتخي ايلخلا تي

 "” ايل الو يلعال اًنافر 0
 ""' ايئاجرل تماق يفوخ 0
 ا” ايشانو الهك عنصلاب يل دحوت
 "يكب تلز الو”شيعيل باط الو

 .ايئارع فالخ يدشر يف ا

 ”اديماع ةقيرتمك ءايين. يلإي
 ايان شرعلا يذب كرش ءام تنك ناو

 مهجو ل ل

 ” اك تلك (9)  سارلارجارم عامج لاذقلا . ضايبلا ةبهشلا . تككلهأ تلاع

 تاننمتلا ينامالا( س) لزتملا عيرلا . ( همسج ديري ) ديدجلا يبو يلدج . ىلبت فلختم (؟)

 ةيضاملا 3 0 قلطي اًضيا وهو نرد هدرفم ةكلاحلا مالا نورقلا (©«)

 | تفر نم تاتفلا تافرلا (”) نقرنخي نمرتجي (5) هماقالا ءاوثلا (5)

 ءاطعلا لاونلا (؟)

 رثآلإ

 هتف اذا ء

 1 ولحلا بذعلا ٠ ليس غاس ( )٠١ باشلا ءىشانلا(5)

 ةقانللا ند ال هللا قتعا ١ قيقلل نيد 89



 هي ا ءايلاو نيعلاو نيسلا تفرح

 ”يلغبس موي 'هيفخت يذلا قاف ةنو اردض هلا نيدل صلح ١
 د

 "راسي ناكامف طلاع ل هلعف ظفللاب ناسنالا ريس
 مث 2 5 5

 ”تحنب نم تك تاادغدلا ." رئاص تنا يذلا ف مقو

 0 موي ىلا عر اانا ّ ةرفخ ريصت ا 5 الف
 دج ينريص 7#

 . م5 نيسلا فى 0 2

 *" يمءاقنا قيرابم يف ربيش مالقاب يمأ ار ىلع لل دق تافلا ي را

 يماقأب ادعس" لالا نكت - انورح طع نما ل
 *سانياو نيل دعب نم ”ةرير عشق يقبيشل تايناغلا بولق كيس ترج

 00 اى الا سمق ىف ءاملا نيعم راج - ةكرم“ هاش يربا 00
 * سيلا ىلا داسلا كلامآ راف © (يآ يعاوكلا لصو سس 0 ١

 7 اعحريو وو نا هنم تابيهو ا يلوت دق ع رع

 ” اعدخاو اميل مايالا ىلع تنلو نقطنمو ًاهف بيدأتلا ىلع تنشخ
 000 عل عب دا ل بلا نيش مايالا تلبقاف

 6 ءاملأ فرح 7

 ايلاح جالصا هيف ام ىلع يمزعو ايل الو "يلعال يرت يلا 6020 و :

 29 ايلاذق يف ةبيش يذاوس تلاغو - قرم ”ضيياو ببشلا يم لادا
 سقن عمجساقنالا . فئاحصا١ قيراهملا( ”) اهطاسوا اهئانثا (”) .نيعلا فرطلا(9)

 مشن أ ع ول اح تاشغلا تانناغلا 2<( دوسالا هرعش هب ديري (ردحلا) دادملا وهو

 بعاوكلا (5) ضرالا هجو ىلع يراجلا ءالا نيمملا (08) شاعترالاو ةدعرلا ةريرعدقلا

 عدخالا قلعلا ةهحفص تسلا( عجل: بوآوي (7) لحالا عطق 00 دوهنلا تازّزاب

 هلصا لاذ )١١( تقولا نحي ملأ نأي ملأ 29) باطلا دايترالا 84١ قنعلا يف قرع

 مولا طسو قرفملا . هسفن ىنعملاب هو ليد ةياور يفو ( ةزمملا لهس ) عرسا يا لأذ ظ

0 
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 هدم صو ودعم حلا تمد هت تنتج هس انس دس ع دع حم عع دسم ١

 دهزلاو ظعولا باب » كلو

 1 دهزأاو ل ولا ان ْ

 دج لاق دج
1 2 

 أ ريع مس 37

 اهجاتت وجرتو الاما مهل
 9 1 . د 2

 هتيفك دق م كاردإ ىلع موك

 و -

 3م اما كوع ال كقزرو

 بهذم هجوالو لاتح لو الو

 ا قانرألا 3 دقو

 تابقا يث نإو ايندلا نمأت الف

 ملهأل اسوي وفصلا اهيف عاف
 'قراش ٌرذالو ال "محن حال امو

 ةبوت مويلا كبلذ قحلاو ربطت

 ههحو 000 ىدبا دقف رعشو

 لببلاب كتانذؤم يلايللا يذهف

 ارفلو توت اهيف اَدغ تناو
 ”رصقا هيجرت دق ام كارو
 ثربدتو هيف لامالاب ٌلبقلو

 1 ردت تك نإ كاعنت هتلبلو
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 "لال امرك هدوج ةصرعب
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 كظفح كاقو (4) ةهحاسلا هصرعلا ٠ ترغصو تفطل تقد (")
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 ؟اةتسالا6 لام لانج تنكر
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 ض رح ةءاثجالو بوطخلا نع عبو ةبايه ال "يأ كا
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 رقة كف ىرعا لكي دججان» فدنويرتعا د مى يشأ نم
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 مل -2

 ةيعا زاقأ' نشد 0
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 ١ ضرع اهفورعم رهوج ةمو

 اريتكرانو اودعاميف اواتايإ# يتحلاو مارق كل 0 )ه 0 و 3 1 ع
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 ضرما هو شح بوق نع قطاو' ارزمش |هوشح نويعب يناودري
3 20 

 ضرك ةهر م اضاكلاو دع راظتتاو ىضرع ةنايص الوأ
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 00 00 مواقي الو يرحف ن -َ ١ 00 ءرعشلا باقر تكف
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 ىطغ ع عاق . ضايبلا ديدسلا ققيلا . هحولا ىلع لسرملا فدغلا ٠ سأرلا ءاطغ عانقلا ) ١
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 | ٠ ةرارحلا ةدش ضمرلا . ةكولسملا يضازالا ثآوطوملا (1) دهمب عالتبالا ضرجلا
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 هلضفب "لاجرلا هل
 هنبك لف ىع ةعا ندع
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 ا 0 نيعا يف

 ٠ 0 كوش ْن انغلا ل
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 الايع مل تدححو يل الايع  يناادالاو يصاقالا يب فو

 لفنلا( < ) هازعهرئارم . اهلتف دتشا تدصحتسا (") دتشملا لثئمصملا . هرح دادتشا هراغتا

 هازذ(5) هنوخي هلغي . ةميئفلا ءيفلا . قتننسليديس( ه) قلحلا ىصقا يف ةمحل ةاهللا . ةمينفلا
 يدايالا .٠ ملظ راج (ه) ءيش لك ىلعا هو ةفرش عمح فرشلا . بلغت رهبت (؟) هامح
 ممسنملا بحرلا . لحملا ىرذلا . يلاح ريغصت يليوح . لح يواش (8) ترتس تشغ. معلا



 هعبش بذجيرملا تيا ظ

 _غراسفب سلو ادبا غيفتم
: 

 مالا يتطاول هيلا دلل
 اعدط ارش ”مالسالا كب قم

 ام' نرخ ٍصقن دعب ةلم تلكأ

 يلا ًريغلا كمايا هتسسدلا

 يصتمم عو ورلا 1 7 7و

 اهقوف وفطي ءارزولا قمت

 حدمي لاقو 822+

 هلدن ال نم بنا َكادف تلمح

 رك ذم ريغ كيده اورمأ سبلو

 مخ درا فسوي نم انتيكلو

 رك ذ لج داك دقن انل لاله

 هني 5 راهتاسمع ل وه

 را يجئرن اناف هنصق
1 0 

 انهار يو

 .. مطاقلا بضعلا(9) لالضلإ

 فيسلا دح رارغنا (» |[

 ماللا فرح

 ”لقيص هيف فلي ملام فيسلاو
 -25 فسود هدلو رب ىلع جو فوم ب د

 * انسان 3#

)00 | 

 لافسو َهلذ نم هومسو

 ظ :لافشإلا | ىلإ هك ليش ال نم

 "" لام الاب عارمالا اهتلذبا

 لاله < فام هتشاشب تقع
 لاكدعب ركفلا يديا هتصقن 0

 لايلا ًنهدنع كريغ دول

 لا رابدالا ةنويم

 لاذعلا ع َوفظ

 . لاقصب مف

)0( 

)2( 

 تى هفعم نم

 ةلدحش ليرودنا يف .مزحلا ىلع

 ف لم ةةورما الا, مرك كل

 هلظم حال رهتلاح لما ىلع

 هلهتسن ذا َّردبلا هارت اكو
 0 3 2 ٠ م

 3 ءوش لك ىتج قلخأ او
 (م و

 "هلق مثلا سفن تحزر اا

 وفطي(+) برخلا عوزلا () بديلا لاخلا“. بصخلا عارمالا©#) دعاسلا عبضلا( 9)
 لضلا.(5) هلصا:هحنس . لاج لقيص ٠ دجويفلي ( 9: بارثلا يف عقنام ىذقلا . ماوعي

 .. تسلك, تثرا

 هلمحتا هلقتا ٠ تطقس تحزر (9)

 هققسي هلفي ٠ لب قلخا . هتابارك هنوفدح
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 ترقوا درج ”قوف تافدرةسم

 ةنايصب ةلاذإ لوط ندب
 اجنول ةلوعبلا ةنئاخ نيااجنو
 ميسا ل ناني حالا كل ا

 قماو نع انقلا هتجاهع تكتم

 دهم َنسرغ اذا حامرلا الا

 هءاضق هيف ”تاضمر ىفقال

 ارداس ةيزعلا ”لولغم لاز ام
 رمد نم اقوط تولل اسيلتم

 ىدرلا فوخ نم راط ىتح لينام

 ىنش امو دورشلل ”ملصا 'رحنلاو
 يتلا ءار ل 1 مادجلا قال

 ىبز ا ةهيابسا 3

 اذكهينتم عذجلا ترآ ىدها

 جيدملا باب

 ] لا الا_جُر نم اهلافكا

 ظ "لج رودص نم مح رويكو

 * لاطالاو نيحشكلا فيقع

 0 فال يدنلا ردع

 لاق ةقيلخ هل نامطلا ىدها

 "قاس هود يف ىلاوعلا انؤ

 "لاش يف ؛مايألا هب تلاش
 "لالغألاو ردا يف ادغ ىتح
 لاخلخلا ةظاظف نانتسا ال

 "لاحم لك ل اجو راطملا لك

 ٍلالكل وط دعب نبأ تك هنم
 "لاغلاق دصب هعرصمل تدهش

 لاسيفلاو ليفلا نيب فرطلاب

 3 :لاسنلا رعمالا نتم 2

 لاع بمكص لك نم هنأ عم
 ةلاذالا (") تامثا ترقوا . رعشلا راصقلا ليما درحلا ٠

 ةلوعبلا«©) سورملل نيت عضاوم لاجمل ٠ ةميخ عم ميا «ىلفسلاو املا قةش روسكلا ٠ لاذترالا

 قماولا ..ةربغلا ةحاجمملا( *) رصاولا لاطآالا ١ فطعلا 2 قيقرلا فهذهلا . جاوزالا
 يرلاش(5) هلظب هارذ٠ ٠ حاملا يلاوعلا .رمشلاىنحلا(0) ضغملا يلاقلا ٠ ةعيطلاةةيلخلا ٠ بحللا

 كالملا ىدرلا . قا لش له ) لئسالسلا لالغالا ..رئاخلا ددالا ١ ديقم لولغم (7) ٍتفذح

 هلخنلا قاس عذجلا (9..) ةدلب ءارنمنس ٠ توملا مايا (9)

 تاكار ترافدزتسم (9)



 ماللا فرح

 مهيلع هامسلا ةكتالم تلزن

 ىر ىتح 'ءأيف صخش "نكي

 دقو مج ثاوفه مهب ت بزوب |
 0 هيلع تلاتحا اكن ظ

 لالطألا راد نفعا ٌزبلاف

 2 ١ موي هب تولا

 هباصا قاقرلا ضيبلا نم يح

 ايلبا ربصو رصن نم ناحير
 هلعسو ةيفرشلا موعم رم

 ىف ىلع فانا بضع رع راص

 ةزتاوتحهلاحرشلا
 اهدحو ةينملا بصن 0 ظ

 هنأ ال باكل ةايح ىماق ئ
 تن ا دق ةديرخ لكب نبأ

 ترداغ فواخم اهنسام
 امللاطلو ىربلا نش نع كاع

1 *» 

 .لاز هسا ل نا

 ركاز مي لاوزلا تقو

 لاقاو فسعت لامجا يدرب

 لاعحلا 000 هلتت مذا

 "”لاكالا نم ”لكأ ىدرلا دب

 *"' لاغمألا نم الثمن ةنلسرا
 7١ لاوحألا نم نعال ءافسن

 لامشو اك احرال ةشر

 '”لالظالا ”مباوس نكح اف

 "* لام ىفولا ءاسيعال مهنم

 لاذقو قرم نم ىخ 1س

 "*“ لاوخألاو مماعألا ةماٌعل

 ل رلا ةتيم اًربص تامدق

 "| اطي دس عدلا تادعإتت

 لالز ريغ نسحلاو افصلا ةام
71 9| 

 لاجت ريغ نيشي نا ند ّوع

 فول

 راث آلا لالطالا (س) كلم يدي . مورلا نم لجرلا جلعلا (7) ةمينغلا ءؤلا ( )١

 د ل ةيفرشملا .تقرحا تحفل (5) هاحم هافع (8) شويملا فاتكلا («)

 ىقللا نطو ٠ هبلس هزتبا (2) لامحالا ءايعالا .داز فان٠ مالا لاوطلا
 يف هنلابمأ ةئاثل ا ءركلاو هلام ةما رك(" هزت لاذقلا ننال ضو ىرألا 0

 قالا ىربلا (21») ركبلا ةديرخلا . لخد ىنبا )١١5( دسالا لابيرلا )2١( مأوللا ||



 جيدملا باب يم«

 '”لايع ماو 00 ك1 ىو نارا نع عاصنأو

 لاصف ريغب هل عاضرلا كرت  انقلا تاول ”لسرلا هتعضراك

 "لازعاالو فشكآل برحلايف 2 سراوفب هعْوُر َعْوُر تايه
 دلو تاج 90 ليغلا تاذ تاجذكل تاجردلا انقل اواعج

 لاحلا عوسم 0 تيدا مهورشو را م كالوأذ

 ' لاوط ريغ راعالا ةؤاولغ ترداغ الا طق فب لاطام

 لاي دعب رصنلا اقل تمت زوردو «#ميوتشربا ىبضهبو

 | لال 8 رض ل تانزا هب ءاضا "موي

 0 أالق ريغب مهاقر تناب 0 اوقلع ةلفو مالظلا الو

 لاوم مالظلاو زوردل موف اًروردو مالظلا منج - اوركشيلف

 3 0 الو ينلص ال عارقب اوحزحزف تايبلا ةعراقب اورسو

 0 قوف هيف لاو ٌربصلا ينطعتم يف ٌربصلا تايبلا مم
 ْ لاين ايخ قورط لا ىدتغا ال هدنع عمجا لوهلا لاذ ناك ام

 لاصالا نم مخن اهلالصا ىدملا شمن يتلا ”لدلا ةيشعو
 لازعالا ٠ نومزهملا فشكلا . هبلق هعور ٠ عزفا عور () ًامرسم مجر عاصنا )١(

 باقلا ليغلا ..« برعم » تاّلحملا تاجذكلا . حامرلا انقلا (#) حالسلا نع نودرجملا

 ءاولغلا ٠ قت ترداغ(<) ءاملا عمجمل عناصم تو راجشالا تاعمتجم تاجحرحلا

 هوا تناك نأ دم لامح دعب - قتلا حان: .٠ تجوزا ثحقا . ةلتلا ةيضحلا (0) ةدغن)

 لاوم . لجر زورد ( 4 سواورلا لالقلا . لبإا سأر ةلقلا (؟) حامرلا هنسالا (1)
 رتيبتلا لاتخملا.. يكتمل فللصلا ٠ هب راح عارق . لحم تاببلا . قيرطلا ىلع هعراقلا (8) ديع

 ميظع مخف )١١( قادصلا رهملا( )٠١



 ماللا فرح

 تملصا تيفأ اذا ةالصلا َلِثم

 هيسذلا مجنلاب نيشفالاب هامرف
 هئادن فشلا يواكلاب ةاقال

 ارجل داو يفوالمالا س١
 دعاس كس مهقوس نع اورعث دق
 ىنولا لايذا رت ام كاذكو

 ىنملا تود كباب. مثار ال
 هنأ :نشلو اللا كا 3

 هناز>ا يف بطخلا 0 ناكدق

 افراخز بورحلا 'عدج 20

 ابزاوش هيلع اناقوم تدروو

 انقلا روم رجدم لك نلمح

 ارياف هايحلاب ةعاجشلا طاخ
 , 1 و

 هنحرتل هنفقث ولو انف

» 511 

 لاعالا راس ايدج

 ”يلابلاءادرلا عدص جدلا عدص

 1 يلاطلل ففي م كل

 لاجالا بئاص ةيمرول

 ””لاجر رودص يف ٍرسأ بواقب

 © لابسالاب برجلا رازإ تربا
 لايذألا رمشت ةادغ الا

 الر لوط زعر ةببارغلا نيه
 5 لامس يبا نم رمزع يّرمص
 لاهسالاب نيجحلا ىعا د ءاعدف

_- 

1 

 ىلا

3 : 4 
 لاعوالاو ٍبضحلا نيب نكر٠

00 
 لاسرالا اطةلاك ثعشب انعش

 5 يايريملا نم كلوا هتباعإ

 نارطقلاب ريعبلا يلطي يذلا يلاظلا 7 ) بوث ءادرلا . ليللا ىجدلا . قد عدص :(9)

 دشا يا يرص (0) قيل لابساللا ن) ليللا ىرس نم جالدالاو ءارثسالا ()
 بزاوشلا(8) ةيلبللاس وبتلالاعوالا ٠ لالتلا ب ضهحلا(7؟) كالحلا نيحلا . ةييصملا ب طخ( )

 .جباللاب ىطفم ججدم (8) تاعاجلا لاسرالا ٠ ريط اطقلا . نورشتنملا ثعشلا . رماوضلا

 بوث لاب سلا دليلا باهالا:. حامرلا:ائقلا ريس. |
 لصافلا لاصوالا . ىراحصلا عاقلا . هنكحردي |[

 هلفقش )١١( طاخ بيش )٠١(



 اهجامستسا ىلع انهبنو تجعت
 لطاع 000 م كاذكو

 200 هديك نه اعقلطا

 هعبضب دم مايالا نم "فرخ

 ةنحرا ”مئاوجلا ل 7 عرتا لق

 هل 1 ازإ موفحازي ماو

 ةبانع ورع اوف 0 وركمملا نه رحب

 5 هت رك | هب ع

0 

(00) 

 لاكنو ٍةربع سارعم تاك

 : لامجو ةرضن نم اوح ام

 "” لاحم قامزلا اهّرواجت ىتح
 3 لاقعب ةلوقعم هل تناك

 3 لاوس ريغب ءالعاوءادمل

 * لاضال رم كاضجت تي

 "” لاطألا ةروس اهيدل تلطب

 ”لاجوألا ن
 "غ0

 ٠ ممرودص يفام

 لاشوالا نم الشو ادب دقلو

 7” لايذ يغب هنم ىدملا 'جرس
 لافطالا نم 1 ررهج /

 ١ لالا نطيليلا ءاعد ىتح

 لا بقالا ىلع وبا نم دلسالا لقي لل هنا ءارا الع

 هلاهف ”ضعب ”لاجدلا نياع ول
 - نيمولا ريمأ ىطعا

 هلثق وحي فوس نرا نقيتسم
 رغما : نيك لاتخلا 99

 . رثكت طرغت (*) نسحلا ةرضتلا

 رايتعالا ةرسءلا . لزتملاس

 لاجدلا روعألا ”عمد "لال
 لاتقملا 1 و ىضرلا هيف

 -لافغا نمو وه : رم ناك أم

 تحبق تحمس (؟) ةبنصللا لاكتلا:

 طاب ر لاقعلا . هطوب رد هلوقعم («) نزخلا ةئ اكل

 ا 7-0000 كا 000 0 يف

 ةيكرادلا ليلقلا ءاملا لشولا . ء بايعل) . عقر 1 (8) 000 لاحوالا

 نيل الب ةتاثث) هكبلا . نيتيلخلا نيرام ب (99) لئاتفلا لابذلا . تعحر تنثنا . تطخا



 الاسيادونلاقالخإقلتتو هللب جيلا يفني لطم كرس |
 لئاق مسلاومسلا ةانش ىحريو اهثقوه وجدلانيملافلأتدق ظ

 ”لماحل ّرصم مايا نم كديكا ع :او روصعلا يضنت ره يلو |

 لحارم ابن« دهعلا برقل انعطق ايًاكح ارتع صاملس 1 ظ

 ”لفاسم هتركأ يلايللا ماذا ةيرمال عئانصلا تاليزج ناو ]

 لهانم 15 الط ان .اتناف اتي ادع 0

 لاهجلا ا هنع ندمغا كابابل فويسلا لهج ىضتتا ل

 ئحدلا() ' تايسالا لئاسؤلا - ءالنالا قالخالا . فعضي ىضن(») محم التف لتتارش( 1

 فقط ماللا فرح

 ""لصاو كنب نم اهلصيو ىوق احل 2 : 1 نا بالا تعطي

0 

00 

 0و

 ” كرا رتل دا تو اما ةمرتسي هلال ل
)00 

 , لفاحعرضلاوردلاانيرحنكو  اهحاقل ترذع كوش ثدراحوأو
 "'لهاذوهوىتفلا ناجحا ثعبتو ال وهو ىوجلا ينشت اهكتمنم |

 ")اوه يو موقلا دج َلماوهه تلسرا ين اذا اهيفاوق درت
 ”لطاع شو اينسح اذهو نوكت انيلمم ءايتلح اذا د

0 

 لاوغ * يثو ثايعلا ال تصخر ع ا ةفياخلا بضغ
61) 

 بيرق اكشو . حلصي مرتسي (8) ءيجالملا لقاعملا ٠ تاريثك تاليزج (*) ليال
 ٠ لماوحلا قولا حاقللا . نبللا تافاج ىدنلا تايخلا رشا مي نصا ظ

 لل ىلا ديدش ا هك وزتملا لماوملا (ه١) لفاغ 0 نازحالا ناجشالا

 نرتس ندمغا ٠ دزح ىشتا(99) طللتلا لايصلا. نيك) طيح سس 00
 : تدم تدمج جست ب يووم دج سوت ا ببي ج تا

١ 

 جمجوم



 « ه1
 بكار وهو هلفطدتسا اذا ”يصف |

 ٍغ

 تغرف او فاطلل سلا طتمااماذا
: 

 تضّوقنو انقلا فارطا هتعاطا
 7 ٠.٠ .٠ 9 .٠

 تلقاَو ىذلا نهذلا ززعتسا اذا
 ع

 ثتدّدسو نارصنخلا هتدفر دقو
 ةعبا ا 2-0 9

 فههرم وهو هناش الملح تيار

 ةفاطع امأ تاؤرم' ىلا نبا: قرا

 هبارب تدبتساىروشلال ةرااوه
 اه ايرلو هلام ل

 ل ميضلاب 0 00 جال

 ةردغ لك نم نايرع هلبح ىرت

 لدم :ةم ةصيرفلا نأ 0 الوف

 ضفخلا صقر دق 3 الف

 ع نا ةغيلخلا نا رفعجابا
 ربغارب كيلا ىرسما 2 امو

 جيدملا باب
 و

0 
 فار يورككلا ٌباعش هيلع

 "فاما مابا ضيوقت اب
 ”لفاسا هو ساطرقلا يف هيلاعا

 *”امانأألا ثالغلا هيحاون ثالث

 ' لا وه 05 انيعسو ىض

 ]ذا رف ةكشاام ًاورماطف

 لذاوعلا هيتحار نم تضبقالو

 9! طاب نطنلاو بطخلا هنمضيحت

 ؟””:!نان كذاب هنم انا لان الو

 ”لئابحلا لابحلا تحت تبصن اذا
 "اقل بويعلا نا ىري نكلو

 "؟”” اهاج هللا ةمعن يف فراط الو

 هرحاس كلف ارمي انورال
 ,ةزئاس ةفيلخلا "أ ”لئاسالو

 ىوحجنلا ٠ ٠ تمدم تضوقت ٠ حامرلا انقلا(”) ةولمما لفاؤح . ءاملا يراجم باعشا| 10(20

 عباصالا لمانالا . تب وص تددس . هتطعا هتدقرر (0) شوبملا لفاحجلا . خلا مالكلا

 كالا عضلا . قيقر فهرم ()

 ملظت فنحن

 . لرتملا سرعملا (5) لماش ماط(8) هرما هبطخ .
 هي رفلا ( ءاطعلا لئانل) . . ررضلا مضلا ٠ هصقنت هحجدخت ٠ جاودزالا حاقللا(”)

 الل راس ىرسا( ٠١ «) ديدحلا فراطلا . شعلا هعس ضفأملا ٠ لفاغلا رمشلا() قناوو

 -- 42 اةعكهنم

) 

 مشمس



 2 3 اإل ران ثرّوم ٍْ

 ةهجوب نامزلا ًدص نرا كلو
 - يس وه .

 اود كيف ةيشوح اومت نُكل
 ل مى

 نيابه ترق ءرملا 4 ةيثلا يف

 تمص ءاريغ يأ روع تلضف اذا

 5 دق اعوذ 1 طخ و

 ةفلكدعب هسعت يف انسلا تددر

 قتلاو ضرعلا كرات صقنلك ىرت
 قرف دعب هاما ل 00 ظ

 لزتإلو كيلا تعضدقو تضاف |

 اعزاز كيلاتاروضصر م ]

 ابين الو ءاللا تاولخلا كلل |
 هتاششب عيسذلا ىلعألا لقلا كا د

 هباعل تالتاقلا م بام 2
 ابمقو كلو لل ا

 ءلا ٠ ةدحلا ةيشوحلا (#) عاجش لساب (؟) لمثم:تروع(1ي

 بطالا (0) فااخم نيام . ليثلا نرقلا «) عفادت |

 يلع

 دن ةغيللاو لصف ُلئاقو

 8 الل اود نمو قلطل

 0و

 لضاتت 7_0 ٍيانع اولغدقل

 1 تام" ودع هيف با و هل

 لضاف سلا اهعلي رك

 ا ءاريغلا لغش هنود فو

 لئاص يتوونادامتاو انك

 ل اكوهوىدتغا كاملا اذا لاك

 ا اعبييانألا مغ : مكليلا

00 

 ليال كلاش ا 1 ىلا 2

 ” انامل 30 له 0

 "فاح كلت كالت هامحاالأ

 "السافل ىكرمأل نم باس
 فلز

 لساوعريا هتراثشا ىف ا عر لإ

)2 

 لب اوب ”رغلاو قرشلا يف ه 0 اب

 لك ننال
 لئاسالا . وخلا انسلا,عو ١) للعلا

 فشكلا () حمرلا لمءاعلا ٠ حمرلا بانك بيلانالا بورغلا لبقام وهو ليصا عمج |

 ضركءبام وهو نانععمج هلال قفا عزاون ٠ . هلثلط | روص ( 5 تاعايملا لبانقلا ريثكلا ١

 ىلكلا . هدح هتابش )١١( عماجملا لفاحملا . . اس ثداحملا يجنلا )٠١( ماجلل) نم مفلا )
 فطقلا ىنأا . لسعلا يرالا . تالا عافالا )١( ةرواكح عمج ١

 نيكل لولا 0 ا

 هتتح هتراثشا ٠

 مذ
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 ىغنلا اذا ةافعلا ِداز نم نيمعت

 عاشو يياوعلا زعم وامي 7 م

 تلوخو ازد تالضا لابي

 لتخعولاب ايم

 ملا هسا نال ناك زول

 راو اناه ا الا

 امم ةلاهجل قار ضج اي
 : اك اوعضا|هدلاو ةشلاىرا

 مرج لوجلا دلك اودغ

 ةرحو املا يوأن ةيزع مدلل

 بسأنم برض لك يف ىتفلا ناؤ

 ةئزل ُباعكلا َدْممْلا غنت و

 قات تالا يف باهش تناو

 هلصك فكل ضتتل ضييلا نم
 1 موال افنداعب فرح دريطق سنا :نوطانلا ةاقملا# تقلا نيفعت(١)

 جيذملا باب

 '"”لماحتنلا ةمزالا فرص ملا ىلع
 (0و

 لماجو ٌضيفيال / لاجمهفو

 ” لئاقملارودخلا ' ءار كاني

 ل نجا اهيلع تلا انو احل
00 

 لباوذ كلتنا الا رطخلا انق

 لماخوهو هئايفا يف تاج وه

 ١ ”لئاب هاذ معلا او دوأو

 الكافي ان ودب تقال بزعش

 الم بادالاووذو با

 '”لقانملا "يجوعالا اهنع درع
 'دكااشإ نع :٠ اد (نسيْلتم

 .٠ لئايفلات ل 0

 © لصاق قحلا كره 0
 لئاجلا هيلا الغم تامح الو

 10 لا سلحيم ساسلا) . حامرلا يل اوعلا |رمس ( ا/) قحلا نع لئاملا

 تارخ . ةيلستلا ءازعلا . تعضا تلاضا () لمح عمج لماجلا .روغي

 0 قابلا ِ سلب يلح ا تاقيقرلا فلا (4) تانوصملا لئاقعلا . تويبلا رودلا

 ربس»

| 

 0 ١

 ا لماحتتلا

 إ الزنا .-

 | حامرلاطخلا انق . ش>ولا رقب اهلا( ) ةرصاخاوةنتكلا نيب دشت ةضي رع دئالف هبش حشولا

 ممالا بوعشلا . هعاجلا ءاممهدلا . طالخالا وشحلا (7) يدث الب ءاذح (5) ةبلص لباوذ

 ٠ دوسلا ةراجحلا تاذ ضرالا ةرملا .هلتلا هبضحلا )8١( نولقنتم لقاون ()

 باهشلا )١١( دوهنلا ةزراب بامكلا ٠١(  ٌتاوقلا لقن عيرس لقانا . سرف يجوعالا

 رحم نفس انزل مطاقلا لصاقلا ٠ ءىضملا بقاثل) مجنلا

 ] برت درمي

 أ فيسلا تاطابر لئامحلا



 اللهم رمعي فاوطتلا ب بحاصالو

 ىتف لهو ينادي وأ يئاش اذ 3 نمو |

 يتتاف تيسذوحا رسب نر
 ًاميلف ل اوفداص يي ىذدتع قاسم

0 2 

 !ًدراوش كيسده1 كفنا ال هللاوو

 اره كيلطغ راوي الاخ
 ةيضت بلباو كولعلا “ ةرماالا

 ةنهن لقذاو _حور ىلع "فخا
1 0 

 ا اهب اوحدمي و موغ اهب زيو

 ىنلائسا كابحلا طارفإ نا لع
 و

 مهضعبو كنع فيفختلاب "تاق

/ 

 لهاذ يملا ةيلهذ نع يقل ىتم

 فقوم لك يف م.دلالولطلا لطت م 5 0 ثا ىء
0 7 0 ' 

 اهعوبر عيب فحبي مل 'سراو - هل لا 2 أ 2
 اهليذ ئاحسلا اهيف تحس دقف

 لاوما باحصا اوراص اورثا

 : تخيتتملا لحتملا ةرآسلا 0

 ءاطعلا ءابحلا .

 ]ولطلا . 0 (ه)

4 

 لل

 ماللا فرح

 ١ تلم( ١10 د لافغالا ٠ لزانملا عوب رلا . رجمج
 06 تاج نجت + 7 ل112 اكلت قع ا: ٠ 1 51 5 ةض طحت 1 تل ملا 71

 سهام

 ل الشو أعبر لخي ملاذا اعبرو آل

 "” العبري وا لاحرتلا ىرع لي

 "ل. هرم تحيبصاو ارا ىدعلات يأ
 ا قوز دام حدي كيلا
 " داخنملا هاننلا نامحي كيلا

 / "الّصفم كيلع ادقع اهبسحتو

 ب وسبا ارسم ونال نم
 الوطاو. سيملجلا معم يف 8

 الث وا اهب هيوارلا لثم اذ

 | " الدعم يضرعب لدعا لو كيلا

 | القني ىج تازياحلا ذي زن
 ه2: اضيا هحدمب لافو <>

 0و
 العار ا مهدد اهنم كييلقو

 0 ا ٌرايدلا ريصلاب لثعو

 20و
 لفاغوهو اهلافغأ قر الو

 0 لئاملا أهنم رونلابت لجحا دقو

 قذاحيذوحا () براقي ينادي . دعاس يقاني () 0 لرتنا عيرلا )١(

 هرج رد ل ناس ريقفلا لمرملا -

 ظارفا(7) شقنملا رب-ملا . بوثلا دربلا . نظن لاخت(5)

 نوكسم.لهآ ٠ لفاغ لهاذ ١ لهذ ةليبق ىلإ ةبوسنمةيلهذ ()
 ١ ١٠ بيذهتب هلثقت هب لثك :تاححلا كل

 دراوشلا (.9 )

 0 >ن سراواللا لئاومل

 ضايرلا لئاخلا .رعزلا دو
  هكقاقم + ”عد سمنة <



 رالحرب .انياطلا ءاطما عطق اس
 ما ف ينل ايندلا محرلا ىلا

 موفوشم هرقل لها 3 -

 يتففو ةغخل !اهناك 0

 ميل مديح , ثاتلا اذ 6 تزئشواو

 (نلخت الا قالخألا ٍدِحا م

 اهب ادغ ٍدالب نع جو فرصاو

 اوفداصف ةيساوس موق اهب ٌدِجو

0 
 ءيرعال يارلاو مزحلا ميرصشرإو

 ةودغ َسلاطملا ىباف يذلا سيلف

 يبلغ ]ل ينندجوا يممه نآل

 يننإ هجولا ريدم ارما تمر ناف
 5 رفاسملا ينال دولا

 ا

 ءاطمالا )١( طوسلا اج فلغي ةديدح مارق ظ

 ظ
ْ 

 ةضغ َيناءالا كلت نكت الاو |

 "اا صومو ازجه يبرفلا نطولا لا
 "للبت نا اهبابسا ىسعيقوقع ١

 '"”” هل الك اقاوف آلا ىونلا كشول
 الزنم ناك يلزنم وا يل <فراعم

 افي رو الج! كب و

 الثففت الا ”لاضفالا دجا مو
 1 ةايافت واكو الرق وادب
 "القمار ىثعا عنصلا اهب

 ”الدجاديص تمعطأ ماهو اقورط

 الكتب كرا ثرسسشلا هتفلب اذا

 يا عفوا نا يسغل“ 3

 هرم ءاقنك اديبه
 'ةئوم كتيب ::دقفاادقلاالام

 ”ااردجو كا دج نمأو ردلزكل

 . القنم فلي ىتح لقنم ىلا
 .ةبي رقلا ايندلا'( ”) 276 رولا

0010) 

 نامزك رك يا الوالك. نيعبلخلا ؛ نيام قاوفلا٠ قارفلا ىونلا برق كو (<) ينايصع قوقع

 از الاوتفم 0 يرزيذخ يرب :! ركنات كراك( ) هللاب الا ةوقالو لوح ال كلوق

 . م لدحالا.. هماه عمج ماعلا ٠ ل 0 ا

0 

 لال لثوملاو ||
 هج < دحموج لو د تدع . ممصخالا |

 . ةلجرلا لقتل انقرتأ#ا هلاطع كادج(
 مس سس سس سل حساس سس سا سس
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 اووف : رع اوباصا ام

 ادهم -_:ريئمأللا ريما تززه
. 1 
 هيار زهجن ذأ يابت تكااث

 م 5 2 و

 ةبضه ةفالخلا طسو هصخش ىرت
 0 و

 هتسلا دا كناأو
- 0 

 افق زؤعلا

 ارخآ ةيعرلا < ح هب يضقتل
 و .٠

 قاعم كر الو ىوضر اتيضه اى
 وو 1 5 2

 ي دتعي نيح ةاطو هئم لقثاب

 اينطح هيف لا ياو عينم

 ايم بطالا ييعتسملا ثداحلا ىرت

 2 ا 0
 مهضعن و .نامزلا دوسا اذا ضن

 ةضيرف/: الا(: كيت ٠:لام الكاف

 - د

 اهطاق ف يسلاو ءادصح ةعردىري

 دي 006 و

0 01 

 "”ةلّوم كنم لاما تيب حاد اهب
3 

 دا َضيِباو اينيدر ناك

 ولك نيالا نا كات لل
 0 الصيف ةفاللا نود هعطخ و

 1 يضل ةرازولا بو كابو

 الوا ةفالخلا * روح هب ىضقتو

 "”البذي فناالو سدق نمذوطلا الو

 ””دكلكو رم كلما ءارو قليف
 ير لال ولا ترانا

 10 نأك ناو لاكشمو هيدل

 المجاواهجو تاجاحلا يف نسحاو

 ا! وللعتو) لبني نابشنوملا عرب
 الفت آلا سانلا م كد

 رع تاثداحلا قلي ميا

: 2 (1) 

 الرغم طوسلاو نيدوعسم هيحزو
 فيسلا لصنملا ٠ حمرلا ينندرلا (”) لاوما باحصا اوراص اولوت ٠ ةلفغلا ةرغلا )١(

 هتسبلا هتلب رم( 8 ) فيسلالصيفلا . هلتلا ةبضحلا ( * ١) شملا لفحجلا . دبعلاضقان ثك انلا( ١

 ىوجحللا (4) ندضاا لكتكلا 00 لاح ءامما ليذي وس دقو قنعمو ىوضر .هلتلاةبضحل()

 طقنملا مجسملا ٠ ميظعلا مالا بطخلا ١ تالا مجعتسملا(5) عمجملا لفحملا . ةلذتبملا ةلاذملا .سللا

 حرفي لابتي . بكسني لبني )1١( هبتشملا لكشملا . لكشلاب ماعملا لوكشملا . حضاولا يا
 )١١( حالا يلاخ لزعالا )١8( حمرلا لفسا يف ةديدح جرلا ٠قلحلا ةقيض ءادصح .

 0 بسال للبلاك وب ب (-(- --- (- للك -لت7777--77--7 ب بي( (( -(---7-7---237ب7تبببرب7ب ب وهي7جب-- 2-7-7-7 خ7 حب بوو يلا
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 هي 001 ١

 دّقف كيلا هواهاو دن نح نا ظ

 اهترهز 'سكت م 4 هن ٍضرايأو

 هتريقع يلعل _خراصلل ٌلازاه

 هللئاس ةنمواحي ضيبا لكن م

 2756 تايزلا كلملا دبع نب دم حدمب لافو

 العفتو لوقت فكرا انيلع ناحل

 ٍةمات لك في تبرجا رفعج انا
 اك كلاون نم انرثا 1 دق مكف

 اينوصغ يب اد !نلا تددر

 المؤم َكادج يناعلا ظل امو

 نك لوا دادتما يحاضوا تدز دقل

 ابماسج ينئفداص دايا نكلو

 اولواطتي نا ماوقالا دنيا اذا
 4 ل م
 مهنم يلعلا كا روع و

 التت وا ناطلسلا بشن ىلع ا هجوت ترا اديس 656

 جيدملا باب

0 )600 

 لطحلاضراملاًرورمويف برر
 00 م 2
 لسي مل نارح هب داو ياو
 «©0 للجلا ثداحلا تخت وغلا نه ثوغ

3 ٍ- 5 )2( 

 لسالا نم دخ هب اليسا ادخ

 0 كدر سك
 ا اه ك1 مك سس دما نحال

 "القمم كلالظ يف انينب دق كو

 ””دابكملا اجرلا تقلطاو انيلع
 و
 : ”ةلهجحض رألا نم يضراالو يهب

 الجم رغا يب تنل رغا

 الّوطتل نا تنسحا ٍةنمالب
 البنت أر دكا ل كرا

06 

011) 

 فلولا

 فلس

 توصلاةريقملا () شطعلا ديدش نارح (7) بكسنملا لطحلا . باحسلاض راعلا ( ) ١

 باوجيف ةمقاو ناهليف مالا (©) حامرلا لسالا لي وطلا نيللا ليسالا( مظملا لبجلا

 لسلسلا ٠ ءاطملا بسلا .رهتاا رفعملا ٠ ءالا ىرجم همالا (5) نام هاو يا فوذحم

 ليغ يننت . لامآلا ىللا (4) أجلملا لقمملا . ءاطعلا لاونلا . ثا انيقبا انرثا )١”( بذعلا

 مالعإالب ضرالا لهجملا :ررغلا حاضوالا( )٠١ كاطع كادج .لئاسلايفامل( 8) ديقملا لككا

 لاملاب ثنلا( *) ءاكذلال بلا ( 1) .لضفتت لوطتت( 1) ضيا رغا . من دايا )١١(



 هيداتما .ىلا انماط ل0

 هل قارعلا ضرا تءرحا نرحخو
 تكتس دق نشبلا ءامدإ كنا

 ب ةيدن جملا :تارج اينارو |
 مر ورملا نيب لقريو يدري 0

 ةلفان تيا َنكر نكران ١
 ةيواخ مورا ترا

 نرف ع نانورقم وزغلاو جحلاف

 نم كءادف تناكتاك ألا دق يسفن ||

 لان ود نم خا ارالامحل

 0 فل ةرج هسمش ال

 اًدبا اعدبع نع هلاوما لومت

 هقداص مزعلا سوط مو.هلا يراس |
 فنك نم مايألا ةلوج ىلع قب
 تبكسناو تملا دعب ناهبل تبن

 ةرم نمصالخلالاب كل تعد دق

 الاول فام ًاف_مهذاف

00) 

 لكو الو ديدعر 00

 لأ 'نمأب 0 ولأ تس كلو ىدتلاوم

02( 

 0 داحلالا يود امك هب

 لعشلا يذ مويلا تارمج اهب صر

 '”لطبلا سرافلاو غل قرير يري

 ١ لبقلا نم رومم كفك "رهظو

 1 قات را رزغلاب
7 

 لودلاوم األاو ثداوحلا فرص

 ””لزملل 2 كرتيالو تس

 لقتنب امنع ةلظالو انوي
 لع مو دبع نع طق :

2200) 

 لبح نه نيف مَ نا

)00 

 00 اال يفْررسأ اوىوضر

 0/5 نما ءايحاالا لع ةانخلا كلن

 0 ءاياالاب كاّدفو ميف

 داحلالا ..ةيحضالل قونلا ندبلا (0) نجاغلا لكولا ٠ نانا ديدعرلا )١( بورغلا لبقان |
 تلضف ترثا . هيلاخ ةيواخ(<© ) عرسي ىنعب لق ريال يدري (5:) يواعدلا لخنلا . كارشالا ظ

 يلاع حومط (7) مولا لذملا (5) ملا فاغذلا ٠ لبحلا نرقلا (9) عوجرلا لفقلا |
 ةأرملا ةرملا 0 ناتليبق لفثو ناهبن (5)) لبخ ىوضر ٠ يتناج قنك (+) |
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 لجو ىلع هقتابا الا <يشال
 تل لخ نم رهد ءعمدلا كتاف دن

 نعو كبجا ايندلاو نيدلا نع يناس

 هتنعظ لبق ينامألا ”لح ناك نم

 ةىوهو ل يئاَثال ىدنلا يا
 هباصالقلاىدحت احاش ادغ نأل

 رفن يف لحرلا تاو ماجر ين
 تعفتراو مذلا قيم قالا ارضا

 تاهن دف ضرألاو ئرثلا م لكم
 هلئاس رهدلا تلت دوجلا م

 ينريصف 7 رح يل كدعو 2 دق

 هكعيرب نم اذه هلا نيبو

 ٍةمركحصم يا ىرابملا دخو هل
 هنمه ضرألا ريخ الخلا ريخ
 هلحرا مالسالا ٍةدمع ىلا َتَطَح

 ةخمات . لام آل ا ىفامالا ٠ ةنيرلا لجحلا (#) هعئابط هقئالخ ("”) فوخلا لحولا (9)

 ةبيصملا عجفلا . ةقادصلا ةلخلا . مركلا ىدناا٠ديعب يئان (2) ةنيرلا نع ةدرجم لطع . هنلحر
 تاعفترملا باضحلا -بصنملانتسملا(5) قونلا صالقلا . قاست ىدحت . ربغملا بحاشلا (8)

 عامزلا «5) رادلا راثا للطلا (ه) جرب لمحلا . بدجملا رعشقملا :ضرالا ىرثلا (؟)

 عارسالا دخولا )١١( هقلخ هتدرب )9٠( ليلقلا ء ءاملا لشولاو حاضحضلا . مزعلا

 _ وهوليصاعمجلصالا .رفصا تابن سرولا( 1) دصقي ورقي( ١8 ) لتتبملا لضلا ٠ ةعركلا قونلا

 جيدملا باب

 61 ا كا

 1* ألا عانرو تضفندق سمو

| 
1 (00 0 

 لجو ىلع م يش نم طقتبتإو
(0 

 لجالان ءلوطالو قا ارفلا ل وظ

 لسن الف هي دصقو رليعس يبا

| 9 
 / ”لطع ةينما اذ راسذم تمبصا

 ىف

 | ؟علرعلا 0 ا
(2) 

 0 لمألا ٠ بحأ - + هنع نات دقل

 لم الب ةؤيق ممدنع دوا

 "للملاولطلا باضه ين مما
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 ىوملا | يمسج نيدلا _ظع يرمع

 يحتني كل _ عصا و وقس

 جيدملا باب
 اي 2 يي

 هالو أاعراصم 0 لإ كيلع

 00 فرت رضا ءامضخ

 ” اافولا كبلع, تّرغ نرفن:اذاو

 ني تي هانت
 *+ افوتشخاوأملا مهاذال_ تاراص
 ةلفوتكم ه دنع ةبلدصلا هيبو
 افورعم 4 تانك“ كفو

 " افيصو تاكل دلو .هناوا

 انيصم: فراكك ٌنمز, هناروا
 2 افومم كراك 7 هنا ول

 نفي الو ادودح ربل كي

 "*”افيرص يلع هييانل تكرت
 7 اهي ةلجروا مراكلا ع فضت

 أ افيلكتلا .تبثيو يوقلا ىنن

 افيظن كاضر يف ايقن الق
 اب ىلا (س) ةيرط ةرضان (7) كلاهما فونكلاو عواصم: كدامخلا لاملاب دالخا (9

 هيكل هيروترما ا از

 ىعو ةهاولقلا) لحم ليقملا (8) مداخل كر .ةمرحلاو

 ةنسحلا لاصحلا لئابنلا (5)

 فدا فيضقلا . . ةفاحنلا, فضقلا .٠ .ءاطع
 تورمصلا فد رصل) ٠ هلزانلا ةيللا(19)

 شقنلا فد وفتا٠٠ هني رلل بايث ربها . دجاو افجر نم :نابنوث

 دهملامامذلا (7) فورمملا ةعينصلا ٠ يطع عنق
 بلقلا عورلا ٠ راهنلا طسو مونلأ يي

 ىود> )١١(

 ١ منش . 07 رجح مج معصم حج
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 509« ءافلا فرح
 24 ريعس يلا دوج ا

 مروئزب يذلا عبسلاب تززعو

 ( بقاع هانالا# ةئريشلا نطق

 سرا قالا يشي ؛ ثم اذاو

 اهّزهو رومألا لضخ هزه

 اءدقخ ”هينزانللا تورم ولحم

 يتلا لعشلا هئارا نم ٌلتساو
 ادع اذا ٌءاذشلا ىتف انألا ”زبك

 ىتفلا لك ىتفلا اذا لاعفلا وخاو

 ىدنلاويدنع دوجلا عاس نم

 يل تنك نكلو يدفص ةتدسحا |
 اتكرف الملا دعتقا !مالكو

 تسقناو تضف زا هام ضاغذا

 تبدجاوا تبن مهقئالخ اذاو

 1 ا|يهاومو ةفوحلم

 ؟ اني ناكو هب ةاجرلا ندب

 ب , رع روغثلا تويضاو ثسما

 ةيطا بولقلا يف ًالياج ادغف

 دعها ط لا ودب
 0( 7 7 5 , ٠ ٠

 اًميخو هلالا تاذيف فيخ او

"1 

 اين ةيوخ تعشو ارش

 0 نعبط بنا ول
 *” (يراظعل مسك رول

 ع 1 3 سأيلا ف

 7” افرق نآك برو ىرجال

 ”افيرخ ناكو ايح_عيبرلا لثم

 ؟'*'افيدر ةاجو ايلقلا ةورذلا يف

 1 نك يلعنامز ءاادك

 ير َر قئالخ يل دهن تأشنا

 افورشءابلض ع: فيرشلارذت 0
 نق 2173م قلل: كتوض كي ننلا م ذهالا عناؤتم "وشر 09 »ب كم نا 1١

 ةيعصلا ةلضعملا ( 8 ) عارسالا فجولا٠ ليللا ريس ىرسلا ٠ عي سسلا يملا قفدلا (:) جم

 ٠ ةوقلا هيقب ةاذسلا . ملحلا ةانالا (؟) ميوقتلا فيقثتلا . لئاملا رزسلا . تلثث تدصحا (5)

 يملا قيضفوطقل مضملا ,عاشولا (خ) تفي رسل دي فير دسالا ٠١ عر ١١ دا 5 ضوطعلا هةلعتملا .غاسؤول هل امسلا (دنهتلا تي طا“ علا ١ عرشإ ]دع

 ءيثلاىلعا ةورذلا (98 ١) رطملا ايحلا .
 دكا( 17

 هعاإل
 هبل ىلا

- 

 ظ
 | ”لئاحلشلا نزاع وان ضاع ١0( كاطع يدفص( «ه) 1

 ا دلل :- : ١ . ٍِْء 3 3 3 200 5 ءاناعأا

 هاو ال رس سو رار بصح هير من ٠ عا امك
 - َْْت

 . تقاح تت

 تا وج يح رع ب د عبو دا مهنا : 0 7 ل1 11 21ج 1 ك7: تطل ا ال 0171:2711: 352ال ان لا تاك ا ةلكلل نتن شال: 20-2: -ةنفااتل13



 ا
5 

 جيدملا باب ركفافة 

 انك كوول عا اطعالتم اي
 تفسشاو ىدنلاكتصرعب ىسرا

 ابرق كيتصرعب 'ماهغلا فمش

 هسمارجا (يقلم كب قوث نئلو

 امامك لزت مل مئاجفلا يو

 د ةعب تفلخ

 ة.كتصن فالسأب رطست ال مايا

 ةلظحلب تاثوالا كعمز اذاو

 اهل تلم ىوملا ةعمطم لك نم

 اسهقفر بقع تالا ةغفرو

 اقلاوسو اقداور تاغصلا 0

 تمسواف, تافلاطلا رودبلا م

 ةبن مهتزا يح مارا
 اوعدصتق مهنامذ .ةورب اوناك

 امبرو .طيلخلا قنع مهب تلذ

 افيوست الو ٍةدع يف لطم ال
 7 ةاسغ حارا 52 51

 "7 افوعشملا مئالا كانذ تور
 اعيضة ناضا دول بوظلا فيض فنا مم . 0

 انزلأملا لذفملا عبر نفل ىف
 فراخ كنع رعدلا 5-3 ت6

 0 اهفتص مجارت آلا
 " قورطم اهفرط كوابل تر
 | افؤقؤا تلقا تادوم امن

 ””افينع بولقلا رن شلع
 ””افوناو ارظاونو ارجاحو

 افوسكو هسونلاب الوفا ادع
 ”* افيزن قارفلا رمخ نم كتكرت
 يملا قابلا يبل نكن
 ”''افيلصو اعدخا 'مسملاناك

 (83 ةحانسلا ةوقعلا. مركلا ىدنلا ةحاسلا ةصرعلا )١( نوميقملا مل

 ةيالتسلا' قدفلا 247 "نيعلا فرطلا < نآلزملا ابظلا ( 8) فئاضاا تايكتلا . تافغجوملا

 نالزغلا مارألا (مخ)0 ندعلاد رادام وهز رححم عيبج رحاحلملا ٠ زاعجعالا فد اورل )| ( 7 )

 ةرساعلا ظلخلا( ١1ه ) 1 اوءدصت ٠ با. لادورللا هلا نآس فد زي . مر حش مو را

 قسعلا صرع فالصلا . قسعلا قف رع عدخالا



 م 'عججا ةاوئالا اهل تدهش

 فاثك اقل ملي يق تجول جاتا اينملا يتلا
 فاطلا نمو يفحت نم ضرالل اهلا>ا نم ءارضحخلا تدها 5

 رفاوفا هيو نم ملح نع امل لجا دق ضورااب ينناكذ

 فاخ لجارملاك رونو فاو ةدارق ته فاض لس 0

 ا” فآلالل فالالا اه 3 ةيطو 5 يننأكو
 "فافننالاو فظولاو للارض هطسو . ةنيقدشلاب ينك
 ام تفالطنبللا ةقالط ديفلاول .ههجو ةماتش لع. داتشلا نا

 ”فايخالاوتادهولاو ثبملاب ةنزما ..نم: اهيا 5
 فالؤاالو نم الب كتيب يتلا بعصم ىلا يدب 2

 ” فاع نميفاع ةارتال نأ مهناكم تلاح اذا كيا مح
 ””فايضالل فايضالايدتحلاب مهئافحو متري نم منأكو

 *# مزوف هدعب رغثلايلو_لاوب ريما و تسرب نيدحم ديمساا جيتا 3#

 ” انرتع يباتجو داو املا اهايد تلا
 يشولا .٠ دحاو سنج نم ناب وث هلحلا (س) جاتنالا حاقللا (”) هيباحسلا ةنزملا )١(

 0-0-0 ةرارقلا . ريثك فاض . هرك نمجرخ يذلا رماثلا (2) قيقرلا فاوفالا .شقنلا
 ٠ نيلحارلا نيزعاظلا ( 8 عمال كا روص اهيف بايت لجحارملا "رهزلا رونلا ٠ ضرالا

 00 ىبللا.هع ركلا ةقانلا اداري ةيمقدشلا( ١ فلآ عمج فالالا. ةارما مسا وا ةينلا

 || ةهاركلا ةماتشلا (7) قاسلاو عارذلا قدتسم وهو فيظو عمح فظولا ٠ قلحلا ىصقا يف ةمحا

 | ٍيفاعل(9) عاقتراو طوبه لك ف ايخالا ٠١ تاضفخنملا تادهولا . هلهسلا يضارالا ثيملا (4)
 ءاطعلا بلاط يدتجملا . ماركآلا ةدايز ءافحلا ٠ ريا لمع ربلا )٠١( لئاس فاع ييلابلا

 نطبلا | تاازماشلا فيلا ء ناسحلا اهجدارإو ةنقنلا رويملا ىندلا ١ نادلا واتا .ك دلل | ١ ١١



 «؟1
 ةماعلا عونملاطسولا قا

 ايدترم -:روشفالا رفظلاب ٌلظف
: 

 هل ليق نيح هيدي اتلكب ىطعا
0 10 ً- 

 اوين ةماعلا ةيامعا تكي

 ثلر اذا "يا مكاو بلاي
1 

 نمز ذم دسلا نسم تفتت ملول

 اهلك لق نيح ىنع "يومه تعاذ

 جيدملا باب

 افرط تحبس ىتح ليخلا اهلوح أم
 د ا

 1 افلد دق ا
 1 اقطوال هينيع 5200 3

 "””افطللاوّربلا كارذ يف تفرعدق

 ”افرخ دقدحلا ناكسًبلاودوجلاب

 2ك هب يبسح فلدوبا اذه
 ه8 رهاط نب هللا دبع يبناك لضفلاو ميهاربا ىلا رذتعي لاقو 2:9

 ب2 اهحدم و نيبئاط اناكو رطملاب ا بهنع هرخ ان نم نت

 هيذلا لضفلاو ”يهاربال الوق

 ”بئاحس لاصولاو ةرايزلا منم
 تفصناو يمل جاحلا 8 تلظ

 اه ٌرضو ضايرلا ةعفنب تتاف

 ع اذا ٌرورأا قلي ام تلو

 اهلاذما يف قبال و ف

 افاليل 3 تلقتسا, .ل]

 "” يفاغش بونج هتدوم تنكس
 ”فاتكآلا ةب اج براوغلا 7

 ٍفاصنا ايأ ةطيسبلا ضرع
 ,فاصولا نسسلأ .لزانملا لها

 ””يفافخ نيطو رفذ رطم نم
 يفاجلا عوطقلا وه لوصولا نأ

 1 فانكالاو ءاجرالا ةموملم

 هب نشتسي املك ىرذلا(") نينيلاو نيبجاحلا رمش ةرثك ف طولا (”) مدقت فلد (1)
 براوغلا .٠ ةمفترملا مشلا (3) بلقلا بح فاغشلا (0) .ةدشلا سأبلا ٠:قدن تفت ()
 (م) فخ عم فافخلا . ةحئارلا ديدش رفذ .تبكس تمه (0) هظيلغلا ةب أملا . لهاوكلا

 . يحاونلا فانكآلاو ءاجرالا . عرضلا ةملح وهو فا عمح فالخالا .ردلا ةريثكلا ةرشل)
 ةيممشسلل



 اهتقرز ًمورلا كلل تافقثم

 المع ايابق ماوس
0 

 تيا م

 دصق انتلاو 0 2

 ةبلملم لهايلطو اكن

 ةفراظغ 8 مهتيشغاو اوأو

 دوز نم كوبحلا فحجلا اوذبن دق

 مهسؤرا داغالا ةقراب تيشغا

 ؟ءاطذزم تاب ثييغ قرب اذا قرب ١

 اذا مالا 007 دق ضيبلاب

 مهجوأ تبتك
 دبا يملا ين :: ال ةياعك |

 تحرم دقف راكلأب اولا ناف ا
 اهل تدق ذبلا ينعاتوملا ةضيغو |

 ةمو 7

 عارض“ تفملإ ترزا (9#)

 ظ

 ءافلا بفرح
 يجتاح دج جيجل مدعم دس

557 

 افق وش قشاعلاواهترعم بدرعلاو
 "يع اهيعر اهيلا يديهيف حيرت

 0 نرقلا ندمو انقل نم

 3 ةروقملاو توملا 3

 افسكتم سهلا نيبج اهنم ُلظي
 "نشك ال نيفاششك توملا 8 . مل

 انج تريص لب ممماه اوريصو
 "اطل احلا يني مخلط ع

 افطتخم تامابلل ميصا فرطلا

 "انك ةطابس ةتضارح يربجخ
 ”*”اهاصلاو احلا تايب رضوأتسلط

 ؟””انلا دلو امال اهب تططخ امو

 انك ميلوأ يي ذلاب مرهوجو

 انستعمنشرلا وز امزمرع

 ؤ

)010 

 قوحنلا فجعلا ٠ اهفنب هيعارلا ماوسيلا «# ) ةهفاجنلا فضلا .. تاموقم تافقشم ( 0 )

 تاخدا مهتيشغا (©+) ةمومزملا فنشلا ٠ ةرماضلا ةروقملا .رسك
 | يف نيرهاظ نيفاشك . ءالإ مظعم ةرمغلا ٠ فارشالا ةفراطغلا ( ناجم تاداسلا مشلا . مهيلع

 -ض عزفلا داوزلا ٠ ٠بشخ الب دولج نم سورتلا فحمجلا (9) نومزهنملا فشكلا .٠ برحلا

 فويسلا ضيبلا (7) قمللا نع ليملافنجلا ٠ .اديدش انخلاط٠ ٠بارقلا وهو دمغ عمج داغالا

 ٠ ةماه عمح ماخلا ٠ .فورحلا دم قد. 9 بع ةتاقاع .رذلا ةدش سحمملا٠ ٠ثروملا مامحلا

 اودلا اوظلا(١٠١) لازتال وا فعضت ال ينتال 0 قنعلا ضرع وهو فيلص عمج فلصلا

 طباخلا فستعملا . لوهسلا دض نوزالا ٠ ميظعلا نثبحلا مرمرعلا ءرجيتلا عمتجم هضيغلا )1١(



 جيدملا باب 0 ندب 3

 ىلع لدي داغ مئار امالك

 اهّرش فيسلا رقا لاب ولو

 الع دق :ريشفالاو ةفيلخلا ن ل

 تقشردف هاجيعلاو قشرا موب يف

 املغ اهلافغا يف كنت ناكف
 هتانك دن

 اكتر ترف اطخلا تطسإ هب

 ارصتنمي دنملا مراصلا ىرتاوطخ
 اتاصنم“ضقتاف ىدملا مجترمذ

 ابذجنم ميرا 7 كبأب رمو

 شهد نم عقلا فيم بسحب ناريح
 أهم همص نم يقتسي ائيتلا ّلظ

 ند 5 ا

 مل 17

 لطب ههجو يف همد قرشم نم
2 0 0 

 فدسلا(+) ريثكل| رطللا لباولا . لبج قشرا () رظن ماش( 79 سفنلا ءاب وحل(
 ةعرسم تضم ترفنحسا (5) يرملا فدهلا . ماهسلا تيب ةنانكلا ( ه) « هيسنق » ءوضلا

 جمرلا يطخلا نراملا . فيسلا .يدنملا مراصلا (9) يملا قيض فطقلا .وطخلا هيراقم كترلا
 فجسلا(8) ديقملا يشم ىّثم فسر .درجملا تلصنملا .رشتنا ضقنا. تجيه تيمذ (4)

 انقلا ( ٠ ١ ) نسلمإلا ىلبجلا ضرع بفرملا ٠ . يومج ضقنب .٠ ٠ لبحلا دوطلا . . رابغلا عقنلا . تقشلا

 لهاولا(١١) ًاضياءاملا ةريثكلا فسخلا ..ءاملاةريزغلا نيعلا ةرثل) ..ليلقلا ءاملا دامثلا٠ .حمرلا

 ةيفاصلا مايملا فطنلا (98) ةرثكب لاس فزت . فئاخلا

 تا دق بعرلا تا يف ناكو

 " افلتئا هئايوح ىلعو هفورعم
 "اتاخلا لَ ىتح هيدح ماشأم

 اشو كباب نم امل ىئتشا نم
 ”1فيلح ةلئاول اند ملا

 “كافدس اهئالظيف كبار ناكو
 اف ده هل ىقملا ةزوف تحبصأف

 ""!|نلعق هلبق ثناكو جالجلا ىلا

 "ادم يلعلا ثراملازم هيف

 ايتاول ا[ ملل هدد الرام
5 : 76 ) 

 : افرجوا ضني نا ٌرذاحي ادوط

 "قدي ةرع اماو ادام امإ

 افزن دق بعرلل هد لهاوو

 انلئانقلاهم تيتسدق كاذو

 دس «©#ا 18 رس

102 

00 

 اال لل لل لل 0000000 ]| | | | | | 1 10  لههلههسسوسوجمسسمس .

 متسبب متلل

 هن سيت ستاتاتااا-شاب-ايااسلس77ااس#7اا||

 مث



 اغلا فرح

 اس نسحلا يلو 7 0

 اهتازت امنع ترك ة 1

0 : 1 

 هعجرت م اروظ َقوشلا دهاجي

 ةسبال مايألا تعاصنا هدومي
 ثدغا تر وصي ملايللان أو ىتح

 ربت يف لظ دج دوط العاذا
 لكك ولف

 ىغووىدن يف آلا قئالخلا ٌدصق

 ترهش نا رثو ارفو ءاياطعىئدت

 (ننع ةبوعا اًرظتنم ْتلْز ام

 هل هافولا سيل يذلا َلوق نلوقب

 اقفتاذ فلخلا َقيقش مانا ىأر

 اف _قارثلا ”ميدوت كداوف عذو
 د مث

 «؟1

 ف )١(

 اننا ةضور هيدي اهغاصف

 ”" افطن اًرظان يغانب ا

 '"”انلك اهي اقوغشم ناكنم رذعب

 افرصتم عيدوتلا رفس نم ارا

 افاد يبا يف يفاوقلا تلااضاغ

 افرش لح تناكو بابشلا عرش

 ”اغنش اهناذا يف ٌئغلا هلاعفا

00 

 اللا هتعد دقت

 افلص هفا لاف يف داكت

 ا 537 امالك

0 0 7 0 

0 

3 

000) 

 انا ذا 2000

 افلتخا دقاناك ناو هيرظان يف

 .٠ بطاخي يغاني .ردصلا ماظع بئارثلا (7) 2 ” م يتلا فئالا ٠ هما ءادتع 1 )

 تعاصنا (©2) مرغملا فوغشملا . علواا فاكلا ٠ مولا بينأتلا () اكل ١
 كنسلا . نضَدلا ر مثلا( 0) دحاو سنحنم ناب وث كا . هلوأ بابشلاخرش ٠ ةعرسم تعحر

 فاصل) .٠ ريثك املا (7) لايجلا را ا للا ىلعا هلقلا . لبخلا دوطلا(5) طرقلا

 - هلأ هوفعي .ريثككا رفولا (8) ريذبتلا فرسلا . برملا ىغولا . مرككا ىدنلا (8) ربك
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 ةفلاحمت قفاوملا دقاملا فيلحلا -صلاخلا فرصلا . حامرلا يلاوعلا 8١ ءاملا يراجم دءاوسلا

 قباسلا طرافلا . « فورعملا انه » ءالكلا بلط عاجتنالا (8) كيطغت مقحلت (4) دقعو
 حتاملا ٠ راب آلا بأقلا ( ٠١٠١ لوزتلل ناكم نع ثحبإلل لسرملا دئارلا . ضوملا حالصال
 تردا(19) هبناج وهو ضوحلا دضعنم بيرقلا دضاعلاو اليل برشلا انه رمسلا . قتسملا
 يللا دفارلا٠ عوجرلا راركت بيوثتلا (97) بلحلا دنع دحي نبا طيخ بخشلا ٠ تلاسا



 لادلا فرح

 ةبقح شاعام ذعب فلخي ينامر
 اهلا تضواوووشنلا فدا ١

 'لكش دسم بخل
 ىوملا ةعو نمل قلا اذهب قا

 ءىرمال ديلاقلا قليال عودأو

 6 دوعتسو ا رجلا ةاءريك هل

 بلاطو 3. هادي رغا

 ةيرك تا 1 ىف

 امنالأ 9 0 تدعشا الو

 ٍ | ىدح ديلا ا

 هدم يولع ةودسح مث

71 , َ 1 
 امك دولاو ىقللا يللارو

 0 و 0

 هلجال *_نامزلا يفاقلي تمحيص اف

 د اذا اني 6 ذولب

 يور نع اذا اننا نع 0
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 را يوفق نيمو
 1 0-0 و ,يبعلا وضن نارجمب

 دسافب سلو 1 ارك 0

 0 ناو نم بم ىلا

 اقلب ل يني هعرما "كو
 2ع
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 دراطع فراذو رمارهب هروسو

5 
 ما بسيف فو هاودجو

( 
 2 وف طولا دشمملا

 نا رهدلا' بل اكل و

 دكا قاعخ هدصق لوم نذر
 دساحم تايركلاب ”دساح امو

 '" ىدئاوفو يلئان نم ىنغلا افا

 دلاو قافشاو دوأوه .ماظعإب
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 دهان ءارذع يز ىف تزربوأو
 تراس ىدتغم تدغ (7”) ديقملا يم نافسرلا. ناز ةسح : سوا كل ك0

 يدار ليك سلا 00 ناكل كارلا "رشا نسل“ لوزهملا وضنلا . حلا ريس ةادنلا يف
 حيتافملا دلاقملا 5 هتعاجش كجعبي يذلا عورالا 0( ةدحلا ا ليلقلا ءاملا ةفطنلا

 يف ةراعتسالاو ةحاصفلا فرظلا . ةدحلا ةروسلا . بكاوك دراطعو مارمججو ىرتشملا (5)
 ءاطعلا ىودجلا .اهنم قتسي هملث رهنلا نم هضرفلا . هموق يف ديسلا رغالا (1) ةرهاظ تيبلا

 ةظيفحلا . هانربتخا هانولب() ةفنالا وذ ديسلا شالا( 8) ءاطعلالئانلا ٠ برحلا ةمجركلا (0)
 . ضرتعا نع )١١( اياطعلا ىهللا . ينفاضا يلارق )٠١( هثداوح رهدلا بير.ةيمحلا
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 معشاابلا 0 «دد>
 ف نا هنأسا ا 44 رإ يملا ٍِظ نا
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 وعام يدي هب ترث 1 يدشر هب ىلت

 ”يدبج عكادنى ر ًادقق سانا ىدن و وفعىل ا

 1 م 3 20

 هر 0 3 7 د َ

 ؟يرفطو رلاؤر تما راف لوقا + 2 ىرانأم دعي نم هب ىلوق نصف
 000 7 1 0 ع َ 1 د

 يدع دحا هل رعش يف ,غيبالف هلذب ”مالتعاف يرءشب تيغب

 م 0 ا -
 فلا

 دشان نادشل معمل | يش ناو دهاعملاب دبع ن- اوددح أوفق
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 ”دقاف الكت قارطإ مهنيبو مدقفل ليحلا عبرلا_قرطا دقل
(04) 

 6 اهم فيو راساكوج نهىرق مثدعب ين“ نزحلا فيضل اوقباو

 ١ دوانسالا-, مس قوفيلايللا ممسو مييف رهدلا ةداع نأ د
001 

 دئاع ةدايع بجوت مو عربل 5 5 هلل غامد 0 هب

 دساجلادرونوالا درو نيعلا نم رذؤَح نوالا ةيدرولا لكلا يفو

 دمشا .املام رثك ترثا (9) بارقلا دمفلا . فيسلا دخ ىلظلا . بحسلا لسلا ( ١
 . مركلا ىدنلا ٠ لضفلا وفعلا . داز ىلرا () هب لعشيام دنرلا ٠ لعتشا ىروا ٠ ليلقلا ءاملا
 يغبلا (5) باغا يجشا (8) لوقعملاو باقلا دنعلا . ءاطعلا لاونلا (*) ىتقاط يدهج

 اهقارف دعب اهيلا مجري لزانملا دهاما . قثوملا دهملا (7) ءاطعلا لذا . رطبلاو لايتخالا
 ةفايضلا ىرقلا (8) دالوالا دقاف ن نالك#لا . قارفلا نيبلا . ررغتملا ليحملا ٠ لزتملا عبرلا (4)

 ماظعلا تأيحلا دواسالا . لتقلا عي رسلا ميل فاعذلا(١٠) لايخلا فيطلا٠ نزحلا ىوملا

 ةلكلا( "١ ) ضيرملا ةرايز ةدايعلا . عمست خصت ٠ قارفلا نيبلا . ممسلا ةدقاف ءامدلا )1١(

 ةرفعس بأ دساجملا ٠ شحولار قبنيعلا ٠ ةيشحولا ةرقبلا داو رذئولا ٠ ( ةيسومانلا ) قيئرلار تسلا

 ةلسإ
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 لادلا فرج
0 ٍِ 

 ىدرلاةفيخ ىوملا ف يتدهز اذا اذا

 سفنتم هد تاذللا أهم تفذو ظ

 يقئادخ ف 6 ادثقييلا ءارفصو

 »ع 0

 ابو انيلع كيس ةيعاقب ظ

 ىرفنا رماسب نب روصم« نب سون ظ

 ىبسب م دال اللا

 ناسعلا يبا دوب 20-6

 تااوحو 2 7 هن تف

 اهعابط سنو ل اخ

 أهادبع 0 دق يلايللا 2-1

 هنأف. هلت ال رص لئاسا

 ىلعلا 'م.تجت نيح يلبي ام ىتف

 لفاحب سيلف عبط ةدوج ري

 | ءودتس فظشلا .٠ حاصتا

 صقتنلا رزللا . ةعساا ضفخلا |

 بلصلا دباصلا

 دعبلا قحسلا ( 91

 « زاجم » هدب ز تحرحتسا هتضخغ ( 1

 12523/96هكتن -
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 ةبكحنب تاثداحلا هتض# اذا

 ضرالا ىرثلا . رطاا ثنغلا ٠ تسبح تفقو 9١( . كالملا ىدرلا )١(

 ضايرلاقئادحلا . انط>| انقدح!.رمخلا ءارفصلا()

 بلاط يدتجملا (8) ةئينملا دغرلا ..شعلا

 . ةراجحلا افصلا () كفانعلل تاجملا يو ةدايرلا دملا ٠

 قثوملاو نامالا دهعلا(60)

 . مهلا لفاحلا (1)

 1117 م ه0 7 تاس: كن +7030014721313 12 171502515425

 ١ عاام . هجو نءيلت لج

 كدب *يىف ةضو ر ين-يث غلا نم

 ا دعتلاب راكالا ن 1 0

 | يدبنهنلاو | ذو 0

 0 شيع يف مايألا_“فظش انل
 4 ازال مطقتف ر رصن. يك ددتج ىلا

 ل دز دعب 0

 0 ىلا ديعس ند .قاكرأفأ

0 0 

 مالا ب 0 0

 1 دفرلا اىلا كنم دافرالا ىلا
010 

 دعبأاو قمسلا يف'لاملان وكي 7
 كلر

 دصقلاوا هنمدوجلا ناكروجل لا ىفأ ١

 )ع5 3

 ددر يد 1 :سدأ < كعب نم

 ل

 ءاطعلا ذفرلا ٠ ءاطمالا دافزالا
 لادتعالا دصقلا ٠ لادتعءالا مدع رو دوحلا ٠

 ديلا "كلا

» 1 

 يدنلا 1

 قال 2 ضغلا . دعما ذعتلا ٠

| 



ٌْ 
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 ا
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 ةكرشلا ل يال ا خخ

 دروم لوأو هب *اظلا حش 20ردصم رخا هللا لكتيما اذه ا ال يل رح |
 فرن 0-5 د 7 3 1

 دمح لا بحب نيدي مهش هقيرط كيلا اهف يىتايسوو
 او ْ 1

 2 د يفوكم قش.دلم رحب هفرظ لال تطن
 00 1 1 م

 ديسألا و جدر درعا لطابو هنأ اشك <

 درا نيش يب نرصصا قئاوع كاو» نع يتاحزحزمو
 يديلا ٌلحارملايوطي اهُؤانمف اهؤانغ داوفلا ثيل ميخت مهو

 4, ماسب نب روصنم نب رصن سابعلا ابا حدب لاقو < 9

 ض ديزلاوروعلا,نيملاروح ضراقا 0 ٍدنه نم ضتعاا.ءاسٍدنهَلالطأ

 ديلا لاا ال 7 "" ناوللا 228

 ”وولاويذنلا طعانارتا ضيبلا ل اهجاعم دمي سيلا كيلع انهن

 00 نع ينام دجال مد هرثا يف رجب ملام ”ممدالف
 010( ا َ و 13 5

 ّدقلا نسَح نم نيمعلاب هتباصا 177 59 دور هدودهعمو

 قلقا
 درولا للعالابو تناكت تدرواذا مرح .بيوبعلا ايدج و ةيعل

 تطين(#) داوفلا يذلا مهلا. 1١ ةظسارلا هلسولا عودا :ىثلسلا الإ ارم يل و
 ةفوكلآو ىشمدو ةديملا 9 توسنم ةرقياىلا سيح ةحاصنلا قرظلا .حوقنلا ذئالقلا . ّتَقْلَ
 ريفتتعلا ٠ ءارحصلا ندصق نرحصا (6) مزظ يا لطاب و . نولاخل هاون (4) د]دقيو
 رادلا راثآ لالطالا (7) تافاسملا لحارملا .٠ بعتلا ءانعلا (5) ةيدبالا دبوملا . ةيهادلا
 اال ا ملل ناليغلا نورك نوملاجرج نوملا ءةلداملا ةساقلا ب كلي تشمل
 انجع وا انقرجا انجعل(5) دنقرمسإ عضوم دغصلا ٠ ةعاملا ةباصعلا() ةردكب وسلا هير ٠

 نسا يف لاثمالا بارتالا . اهليم اهجاعم . قونلا سبملا . فوذحم باوج يف ةعقاو .ماللاو انلم
 زجمت يت ٠ مارغلا دجولا 21١١ .دتولا دّولا ٠ ليلا عني ةميخلا لوج ريفح يشل ١

 برشت داك اًهتارا> ىلإ فلتخت يتلا ىا هممانلا دورلا . ماوقلا وهو دقلا هئبحت ةدورقم 8
 ظ وياما اهلل هوس ايزل ن ةيسلا للا يرع تبن وهو رفصعلاب هل ل 1 اهطقت 0

 هس حاج دم وس 026



 ةكرشلا 9 ا تطضطس

 10 ل اونلا ا ثتمدص

 3 ئح دوبل دوزح تنطو

 رهزأ محوب اهرهزا تطسوف

 ترن حدا رت لزام

 دنلا يف كل كنوفاعلا سي أ
 هلظخ كار دق ا ْ

 ١ كوي دوجب تينتبا اذاف |

 اذا بواوكلا دوه تفارو

 ئلا 0 دوعوملاب تك ولف ْ

 4يعسأ نام 7 سحن 3 درعا باخ ا

 ةئوقج نوط تسلا يدل كاف
 هاياطع هامل ١( ) ا

 تاعي تناونلا 0

 لادلا حقل
 دما جم < كو 0 ن 1جت ت  هتهاج تح هت

 طعتسملا دق ركسملا . دعنا ىصقأ :كلطقسا تدق كيسإ 2 هادح .

 ا

 5 قاذيرلا فين داع

 ١ كيم ف اوم تون

 دود كير نع اهتالظ :

 رم 1 0 3و 1 3
 )هر

 دبر ا دجوب اه دب 331 تصضيقو
 000( مث

 رووسعلا
 2 هد

(0 

 اك 2
 اهز نيبغأرلت

 090 -. - و 3 م

 دمحم : دحت رقو ةحرف نه
 000 - 2 2 ,٠.٠

010 
 دغيف ءأ 0 يافع

 دج ل قئالخ اش اهيف

 ٍدعوملا رهظزاجنالاب ت ترطحو

 تنأو كنع ماقاف

)( 

210) 

 ا ليعتم 1

)2 

 دعإ نم هضرا ة 3 رو از
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 ريلطإ» اهخناع ايناخأ كوهذلا فضا ثاورملا وسر ناحتملا نسق

 1 ص وجب جم ومو روج وودي حم بج ب يوم حب سم ورب مسي بعب »

 رغما دبرالا . ضيبالا رهزالا (8) بارقلا يف لخدي دمغي ٠ بحس لس (©4) رحصلا |

 ةليانملا ( ونكت ديت .ةنوبلاطلا نوفاعلا بز +؛ىاذلا هجلظل' . مركا ىدتلا [| 0١

 يامن دوبجملا )1١( عفا م حاورا . ةدشب تره تفصع (9) ةرجافملا كيبل اهيفيرلا أ

 ناضل :!تزيك تهطل( ةياهنلا غلبت دهم . عئابطلا قئالخلا . ةياغلا وأشلا .٠ . مسولا |[

 يول مال لخيكلا كرت نا عوفللا:[ضايب :هزملا »تدوم تمترت ( اطر م ١ كافل
 159مل لع اس 1 دق 4 سلكت 25 نك اتا ك0 ك0 ٠1 نك ا حفلتح "٠ هع كاع تن 2 كه انه حر فششمل
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 وتلا د نقلل زمام 3 710 7 اع “الا نا تفاح ا نا ذم جذعم 000 0 ا ا ع د مم ص بسم ل و ماس جو

 مه سسعم



 د بيبي بيبي يبس ببي بيبي بِي يي بيبي بِ يي ِ يمي ِِِِِِِِِِِِِِهإِإِسِحِممِِممسإ-للل 9

 همزح مصاوصلا الل

 همزع «يطاوملا تبث ادّرجت
 يتلاو ايتلا نم 10 0

 ابعاعش نازل ظل ةلود ل

 البق م دق هدوم ناك نم

 أضرلل كيده نأ 0 فا

 لما 0 دمعأ ما ا

 دانت رار كا لف ف1

 ِةَفياَلل ىدرلا نم ةادفلا نحن
 مل

 ىليثبملا 0 وذا اذا كلم

 0 ىعاسملا هيعاسمّد ده

 اهتايرمع
 اهضوربو ىلا ؛ نجم 7

 اهف ءىغال يضارالا تارورملا )١(

 مايألا طخ تقبس

 حماستلا زواجتلا
 . كالحلا ىدرلا (5) هب لمشي

 . اهللذي اهضوري (0)

 ٠ هي وتسملا حصاحصلا .

 ةنم تظفتح | هتقتإ

/ 3 5 1 )00( 

 دص#ل ناو ثدصق ناسيعلاب
 02 نس ه مث 0

 درمتلا 0 0

 + يل
 50 فطمتو زواحت

 ىف

 1 ينبع أالقنم ديراَف

 داوي مل ةناكك اهدسب وا

 دمتي ل نم لك نعليو انيف
5 2 3 - 

 0 ا
0 
 دمي ل نم َليوف :وملاعلا يف

 )3( ٠ 1ث 6

 يدتفن ياللا طفح نم هاضرب

 ما ءام بذع ةهيركلادنع

2 )0( 
 دق 07 ارع يف 0 ططخ
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 دي ل هاك هنا 7
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 دتحمب هادي ترفظ اذا ارسم

 بعاصملا نع ةيانك يتلاو ًايتللا . جرخإ شاتنا () مدقلا ءطو عضوم ءيطاوملا ٠ تبا
 ام دنزلا (8) (نيعلا عجو ) دمرلاب باصم ذمرالا («) ركسلا دمغتا .

 الا ةمبركلا ٠ قاذ لوهجم قيذ (7؟) بضفلا طخسلا

 رادلا تاحاس صارعلا ٠ ةراعل طتملا ناككأ يهو هطخ عم ططخلا (8) برملا وا هورككا

 0 » رجلا نم مدا ي يعز ةيزمح عم ثايب رنملا . تاوطخلا ىطخلا (5) محن دقرفلا

 بلاطلا يدتحملا ٠ ار 0



 1 1 ئالاو ىدنلا قبا ولف

 -ه638 ( ممل يف نركك نا ىلوألاو ) نومألا حد لاقو 3+
 يده 1 وايدقو ًافهاطغلا تشك

 0 و مق رد

 هءاظ لطي د قوش 31
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 هلاذع هعومد بورع تلذع

 ىمالا لان ىومحلا ودك لإ

 ِهبلَسو هع.دب كارلا ثلع

 هو كيسوحل موي درش موياي
 1ع ورترعر 0 ناكام

 ابيزعت ضاغا ىوج ضافا موي

 اولكوو رودبلا ىلعرو دنا اوفطع

 ةنايص دودلا 5 ىلع اونو |

 ابحرمو ماموالاب ًالمسسو الهأ ظ

 ” ديلخاب سهم ونا 8

 يدك فا: تندظف يدكتإ

 الا مم ند اذاو

 انس مخ كاس

 رع 1 ةرارحب ىمألا نود

 د لطلااويلا تام
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 يدتفيو هيأ دل 24 اثر

 يدان نع َلْذاَو ىببابصب
 قوم يف حدو 3

 ا ف 0
 دب دار هاير ىرللا ما

 قفز

 د روح رونب روتلا 0
 ا

 ديمو فيحسا دوربلا" يشو

 د
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 نزملا يمتكت مل يدمكت مل .ئفطا ىدمخا (8) ةعاجشلا سأبلا ٠ مركلا ىدتلا ()

 قارفلا نيبلا (2) نرخ تا قارفلا قوتلا (60) ”كيدكلا |
 مبا طسولا محض دك الإ كرولا

 نزحلا ىوجلا (ه)

 لطلا كلا ةديرثلا ١
 بعل ثبع (7) ديكلا عجد يي دا سلا

 روتسلارودخلا (8) لقعلا ىجحل . يللا يزعتا م
 اوتث(١٠) دوهللا تازرابدهنلا 0 دوس روكا هج يضر ل

 بايثلا دوربلا ٠ شقنلا ينولا ٠ اوفطع

 . هب ووعصلا هنوزحلا )١١(

 8 يخرملا فاحش فحسملا :

 ( بسعصاا ديري ) ضرالا نم عفترملا دورك

 دودمملا دهمملا
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 دقح قبب ال ذبلا مد |

 امل طخناذ كناب تططح

 6 هسنزت 2-3 نإ امو

 هيلع اندهلا 1 لاحت ريف

 5 هيلع ريتثتسا اًروطو

 انااا اهنا ا يشن لا
 ىضقا :ها#يشألا نم يش امو
 7 ناك كدحأ ا م

 يبن" بعربتاب كيبل
 كتديتلاذ رشيق, ]اب ايلف
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 ىح تازاغلا مهياء * ل01

 تلاون . رمابا .ركذ. .كنبيا

 56 00 ل ند

 مطنلا نمز ىلا قيب + قي + ..مضوم نبلا:(9.) ِيقاملا دي ولا (٠ ندايتي اك ةتيووملا ينعم ال) |
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 5 ءاوا فب دي ٠
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 حيرلا تبهام اهبءانثلاتف ان يتتدلق دفل ريمالل لق
 برحلا ىغولا .رابغلا ماتقلا- رماوض ب زش (س) معنملا فرثملا () ةفطعتم هقنعم ( 9 )

 ةيدألا . ديسلا مرقلا (©8) لقعلا صقن نفالا ءشدطلا جوملا ١ برحلا ينعي عزفلا عورلا ()
 .نوبكسي نوحفسي () لبالل ريس وهو جيسولا نم جسو . عرسا اد , ةوعدلا ماعط
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 حالم لكيذاملا . حامرلا ةنسالا (س) لبالا هاوفا دبز نيجللا . براش عم برشلا («) 0 1 1 5
 نم بعشام ٠ كءاطع كاودح (* ) عوردلا ب فلا ا وهصخلا ىصايصلا ٠ ديدحلا نب

 تيك افلا بدي رامغال ل ملا بلحلا (2) طوقلا فو 0 (7“)

 ضي رملا داودملا“ تفطو تيس( ( ضرالا نمههتتكاو لو وسلا تفرح '[ 3 رخلأ (ه)
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| 

 ظ

 دا
 هَ

 اقم يفوكري فلا وعنا ال |
 هتليبق كيسدا يف وه ناك

 سمعا دامقءكان
 ها

 برهم رجح

 ا
 , الو 4 م قل 8

 دقف ماهالا 0 قرع كيا ىقلا
 ْء

 هود تاقوألا يف كنم م نا 2 .٠ 1 يآ
 ةمركم بمح هنود نم قلت وأ ا ا 2 0
 0 سما رون فلهم 'ميصلاو

 امم تدصح دقق قاشلا ام
 اهكللن ءافكألا نم الا تنم
 امميأ ءانكالا نع تل :

 أ نضوج صل ل
 ه2 8

 تيس الف

 ساجملا يدانلا (7) جيلا بوهلملا ٠ ناهربلا ةجحلا . ومني وكي )1١(

 ا . عاملا فرح

 3 ا ا
3 0 

 بتقلا براغلا ىلع ا ضع

 لحل
 .بضغالو هنم ىصر د21

22 

 : وا 1 اا 0

3 : 5 20 

 بح ب قالا ءارو نم 56

 "سلس الو امن

 "1 1ار ىفايسلا يلم كتي قاكو

 هر اهلخا ىف كلل نكي مو

 مم مد ”باصي اف

 0 تفرع اهم اهب لفحت لو يل اوملا لع
 200 ننال كذا 0

 ا بحمل كنودنمتيق م

 ىقتت . ةدحلا ةروسلا (©) لبالا رهظ ىلع عضويام بتقلا*لهاكلا براغلا ج» كزكش
 اج دشي لابح بركلاو جانعلاو ٠ ةفيلخلا مامالا . ةورع عمج ىرع ( 08) ملظي فيحي . ىثحت
 اهار رانلاشعنم وشعبي (5) ةرهاظ تيلايث ةراعتسالا و ولدلا

 * دسالا تيب ليفلا .. ةسوفلا بذاج روصحلا . دسالا تيللا

 ري فت فطع وهو فطعتاا بدحلا. لاثالا ءانكالاب (ةبزر اهعايش لالي سلا
 معلنا لخ نهي و1 ) .ةحاقل برإلا ١ ءاب ملا مال جيورألا نم تعنم تلضع ( 18 )

 لاسنلا هيف ثب رش يذلا 1 اه درب 0 ةثالثا رت يتلا ل )بالا سماوخلا(١)

 اك كيعي نم :

 | فلما نجلا. تالا



 جملا باب *«

 352 نافاو يل  تديفرلا ريس لكاس تملأ ١

 ا ليو ماتا يرسلا ا ىلا 0 م

 '""بشقلا ةضغلا تانجولااهنوصت 0 يف حجو ةفطنو عا

 | ةءالاطلا لكي نجح بئاغيل هب 2 تذخ ناو عملا ٌرفظلا مركيال
 9 بمكه بمش نا ةتدرؤت اذا. اكبلطق ايألا "تقاَبق لذا
 بمول الو يناولال نيا ' ميقو تزن اذا لايف ةفالخلا هدر
 بم اهلوح ”بلقو اهيلع ىبش + ةرظان :مونلا َديذل 'فاعي نفح

 ا ٍِ
 6عغ00( , 5

 رصتنوزفلا يف هيلا ماك اهتضي نود نم هيار ةعيلط

 00و

 0و
 تيقلابب ٠ هنع عراصي شيج «باثريدنلا ىضنام اذا ىتح

 "نقل اهلى دآلا كدساح ماذا اهتساع تدعدا كما اهراهش
 339727272ش222-:ب723232323229292323209030209009259329222222

 ىف

 بستممو يعيشو ِكلم ناويد  اجرو ةطرش يلاوو ّقح ٌريزو

 . بييحلاو يرق وثخولاو رملا هريس ىكذلا يحرالاك
 00 ِ 04 مك أر
 باج امس هنو مس انرم اسف همأيا هلجاست دوع

 ] كو ماوقألا "سلال جريف  ةلظم كام صا اذا باطلا تبث
 | 1 تراكرسلا ح قونلا نسيملا -. ةمرك هالفتيتا تدق كمل ( ,١) تتاح ٌةلئاك قرثكلا طرق
 ١ 0 راو لالا بشنلا , برقلا ممالا (0) ةيرك بحمن٠ يراربلا يفايفلا . ليلا
 ا( ل بسك .ةقيزط هلل 20 ضل تييقتلا يلا حتا كراش اذ

 1 زكي فلس 110 ٠ ايفيمصلا كيصاولا  صنملا ”يناولا <. .ةحبطملا) ةييشملا :ليعالو نيل
 توتا غ4 1 كيقارملا .فارلاو عفترا ىمتنا ٠ اجزوح اهتضيب (7) قفخي بحي . انرح

 مركلا لحفلاوب داري يحرالا دنجلا ةطرشلا (8) ةبلجو حايص بجل , عجز باث

 طالتخا بلحلا ةرظانت هلحاشت .نسلا دوعلا( و9) ريسلا -عاونا:نم هذعب امو نكئزملا

 ثبرطضا تكطصا , تباث تبث )»١( تاوصألا
 مسلسل



 0 للا وعفا ل ثلا كلب افهو 5 ١ ءربض ىوأأ

 'نادل بيلا رثا يف كعومد ت

 اهل ميعنلا باذ هر

 ىلع ثيابشلا امن او“ سملا اهعاطا

 نكس لا فورصو مسن
 8 5 لع 1 0

 قرب هدر فرطلا انجي مست وأو

 نمو مالغنلا يغصر يفّردلاهلكّش نم

 هنيدي نيل داما لل

 ةئبدأم .موللاب يل جاع لذاعو

 4 هك نابشقلا كلا نمدنع

 ع و ف ماهلا بود

 سنا اهفصو يف ترجو اهماوق

 سدا دك الاؤلا هوما
0 35 

 للا ”لظلا نادنتفلا هئافص

 يلا وتلاخب . نع سمي دقو

 "رزطصت سفنلام ىمهاهيلعتتاب

 تل يعاب هلت لعل لابقما لاطأ

 ا 5 ا وص

 ديدحلاو فاخلا ةدحلا٠ ترخدأو لسلك

)11( 

 كا اهي رد ؛هاهدنىوللا ىالشا»( هد
 مل تلا قونلا نابضقلا . ليلقلا ءاملا بثكلا (9) لمرلا نم قرتسملا ببللا . بلقلا بلا
 فر را نس وبلد ريك در ةدعنشلا يشارالا وأ لمرلا الخ بنك ل
 ءاتحتلا ()) "عب رق تلند ا 5 )+ | لئاللاء بسلا بك الملا فك اولا هك قاوقلا تار هنا

 مض فصرلا () ضيبالا للعلا برضلا .رهرلا نم عون حاقالا . رظنلا فرطلا .. ةثنخملا
 ةحاح د (مهل) نانسالا ةبوذع باشلا ءاهقي ربو نانسالا اجيال ٠ هنطعت ىلإ ء ءىنلا

 بيئاصملا بونلا )٠١( هبئاصم ره دلا بوطخ . ليع يشي (9) اًتاهوأت طلتخت بؤيطصت 0

 كشي ىراهي )١8( زاجم انهو ةقانلا هب دْشي ضرالا يف هافرط نذدي دوع ةخالا(١1») ||



 كاع دل. 4 01 2
 هماقتنا فوخ هللا دبع ثبب دقف

 < ؟:

 نم نأ نوأوغي ةيفح كلا"

 ةرثعنباالا ثيلالك ثيللانو

 هتفقو ضحد توملا ماما رمويو
 انقلاو ةفلخلا وا ترا

 ىلطلان. ”عيفصلاو ءادص تيقس

 ىري نأ كغيسب دمي م للاب
 6 ا

 مال ا

 نأ بلل دج كاك
 هواش كرد يعاسلا اهياايو

 ىرت نأ بتارملا لين نم كبس
 ةلحَر كلعبرب لا ةورما ام ذأ

 وس يصق حزحزت

 4 ل ا حلا ىلع

9 

 ةلاخمو هرور ط

 فردا 11

 مهأروهو ةقان قاوف شيعي

 نأ ىو يدل حل

 ةيهاذ عراَشلا3 و تمستا دق

 اوس ما

 ةياع ةيغنأ آل تملا

 سسكيلق اذكمالا

 ؟”ةيراق ًارئغولا ل اىغولا ادع

 8 اوك 0-0 هجئاذا

 0 ,ذاك نظلا*

 هيقانم لان تسيل نب يلم
 ةبيلاطم .حاجنلاب هتبلاط دقف

 هذجاو

 3 دج |

 ١ اسلا داوب اه الا دع دم رفمج ابا حده لاقو زو

 بقل اهرا 50 رج وقفا برنلا ة 2 0 معزجلا تبان دق

 ةضازرضإ| هذجاون. ٠ ةفتلملا ةضيفلا ةيفخلا ( )+ ليللا فاخا دازملاو رشنو قآرف كن( )

 نيتبلطا نيب ام قاوفلا . طوقسلا ةرثعلا() ةددحم ةرورطم

 لكمجو حبفصلا ( ةراعتسا انهو لبج مسإ بئاكلا . ًبصنا لاما . قلاز ضحد («)

 نفنيبلا ٍرغلا (5) نطل ينيك ان قيحلالا طلا + كويل كي درر ل
 ديم .ايصق . ةيافلا وأشلا () تمجر. تءاب ء ترهظ تمحن (؟) برحلا ىولا

 ةئعرفئاخا هلعار. +

 ]| كبقحتسا اسما بوتلا» ةأرعإ: مسا ةيورا ءيداولا فطمنم عزملا. تباصا تبان (8)



 ١ق غاملا فرح
 0 كس

 ةطاين ودعي ةنع رمارع ّيأو

 واجر ديعبلا ىرملا برق دقو
 ءدصق بالا رهعو 2 3

 0 ناب ريدج ا هللا

 ا

 أفناو هنع مزحلا هجوب نباو
 ”تفعام دعب ىدنلا جاهنمسانلا ىرا

 رئاغو ا فو ينف

 وغانص 6 مايآلا ١ هل 8

 2 َرهدلا سلي ول هلااوف

 رذاح ريغ ٌرمسف يراسلا اهيا ايو

00 

 ل ا

 1 6-5500 و
060 

 ةيراش حنا وذعاملا مح ملا

 ةسل

 د
 ' ةيئازغ اع ءاملا كاع ا

2 

 ةنفاقلا

 ع _

 ةفقاريو ىدنلا

 اتم - 1

 ع . 5-4

 ةيقاوم شو هد تسيل 5

12007 
 ةبلانحو ون ل دحن 0

 4 حارقلا هاما تدسفال

 0 عدرا | مالظ ن انج

 قنرز + 3

2) 

 داوفلا طاينلا ٠ زواجتيو عرسي ودعي ٠ دزيقلالا ط7 ءيش لك ةزوح ةضيبلا )١(

 هلابج هبشاخلا ٠ ةعيرسلا ضيبلا قولا تاجعانلا . هس هلكت ةاهق رطانق عراف
 نا دي يديب يتلا هغللا بتك يف هرأ )و رعولا هنا ردامتملا رارعلا () هميظعلا هنشخلا

 وذ - ,تققحم تش, (9) قبلا نم: رقوهو داو مسا رارملا نا لوقي ل

 لون(5) هجوميهلاعا هبراوغ٠تلع وا ترخز تشاج * ءاملا عم ب

 عفا وي نعحرنبا () لتفلا ديدتلا ليلاوسفنلا ةزعو ةعرملا يزل مد 7

 ةحيسفلا هقرط هعياهم ٠ تسرد تفع ٠ ٠ حضاولا .قيرطلا

 ةحضاولا ةقرط بحاول هيروتعلا ليو تايلر -| لعي ربا دينت كةقرللا جبر انبما العرف
 تيمرا تمدتم 5 ةميقتسلا ىلخملا ٠

 كالحلا ا هطسو وا هيلق مالظلا نانح )١( يفاصلا حارقلا )١١(

 را ا ا ب777: ا 77711: كا

 هال! ب ينسضتشجهتسعا ل تل يتسلل يتبل 1 يي يلتمس شت م52 525252522222 ل يو 255757670727 1 2275757397575257595ا79 9952525ئ57577275725753772 يي ببيت ا يي بيبا ل ل ا يل يي ل بيب يبي للا ا يي يي يي يل ا ا ا ب 73------95-3-7--2



 جيدملا باب. # 44

 " فيقاعو ابيل رفملا هللاسأف" ٠ اتاف نامزلا لاوهأو ينيدذ
 م َء َء

 0 35 7 داحلا دنع محتلاوخا ىرسلا ىلع عامزلا نا 0 ا

 ْ 3-5 54 وو 8 . ٠

 ةيداو نرت ترن ٌرفولا يش لا الملا يفالخ ا ىلع ينيعَد

 راج 5 #“ ٠

 ” ةيراضم للغت ملام ةتنوشخ امنا يئاودنملا ماسملا قاف
 قرب 0 ِِ

 ةبزاعضورلارضن اينثمطاتقف اتكبشاغ ناسارخ نم يبان لغلقو

 هد
 00 ليللاو ابلخم ىلع اذن الا فارط اكربكدو

 مث نا مهيلع سبلو ةرودص مل ذأ مولع رمال
 تا مضناو هايلعلا هتكيرع تمد 'طاللا راوم لكم 0 ل 4 3 9 ل 7 2
 د 0 د 70110

 هةر ا ا 0 ا
 هبعالي كاذلبق انأءز ناكو هضحن يرب يف دج دقالفلا ىصضاف

. : . ,60 

 هبنا ذم ةعكتا تناك س هالابو براغةورد بح داو عزج

 ةيسابسكياعطاسالمانطسو الكرشللملا برغم انعّرج كيلا
 - - - 8م

 ير كيلا ع م ةتطنئساف ا اريس نا ولف

4 0 )0 

 ةيناج لذللو هلا كلم ىلع ها ل لا طا
 ٠ موزملا عامزلا (7)  ةبوغرملا بلاطملا هبئاغر ٠ اهعبتت اهيلت ٠ ينكرتا ينيرذ (1)

 للفت( ) عيطقلا برسلا ٠ ةلماكلا رفولا . ةديدشلا ةبلصلا لمصلا (س) لياطبجسا كيرلا |
 رضا: بلقلا بارطضا شألا هنسملا يتقان يللن ٠ كرح لقلق (8) هدودح هب راضم

 راوم (؟) همالظ هيهانغ٠ ارا تت حامرلا لوصن هنسالا (5) هديعب هب زاع٠ ٠ معنا ْ

 هضحن(8)  ةدم ةبقح ٠ يراربلايفايقلا () همانس هتكيرع. مانسلا بناج طاّلملا برطضم |
 لهاكلا براغلا١ ءيثلا ىلعا ةورذلا ٠ عطق بج ٠ هبناج يداولا عزج )1١( رتتككا همحل ْ
 انمقا انطسو٠ شرع: ةنابت يداولا عزج(1١) هقيضلا يداولا يرادم هيناذم٠ همفرأ هنكقا ل

)1101 

 ردصلا لككلا (177 يرازإلا :بسابسلا ٠ عضوم مسا طلس الم . طسولا يف



 ةماك مهيلع تلاس ذا 1 ظ

 البنمو 1 نيهيس مل ثالس

 هشفت بطل ززهت ىتءتنكو
 اهدعب يللا لق ىف كاكذف

 . احتشليف لي دككيسنتفاف
 رضا ريغاو ضاع هيدا تنأف |

 امدعب رعشلا:بزاءانجزأ كيلا ||
 انا هشلئانف يف "تنال تاغ
 تزقام وابا يشار لي رنا كلو

 تاجا اذا لوقعلا بوص هيكلو

 يذلا مساقلا وه يبارصأل :لوفأ ظ

 ين درت رز لم 0 ْ

 ةبحاوصو ريفسوي يداوع ّنهأ

 [بكرم ليلا نشخأ ام ينلؤلعأ |
1 
 ا

 ايلا فرح

 7 دف سابعلا ابا حدمي لاقو 3#

 ةرماضلا بزاوشلا > هم ركل ليخلا قاتعلا ٠ حامرلا يلاوملا ٠ لبج مسا قشرا (1)

4# » 

 اوشلا قاتنملاو يل ا

 "ا م كا وو

 بياشلا 0000 31
 :بتازملا لعاب كتنيلخ

 67 اد ًانتوأ أرق له
 بئاغ ريغ بئاغ “ هنعو ركذب

 30 ارهلا يفاعملا ري
 ) عة

 ر يخف - بالغ غربغ نالا و 2

95 5 8 

 | ”سابتلا دوجلا مرش هب
5 2 َ< 

 يهاذل

 يهود نجح

 ةبلاط لؤسلا ردا اند ًامزعف

 5 ةنراغو د تاثداولل هتورذف

 ةيكار تامللا يف هنم '”شخأو

 هش ٠ ملا رمألا بطخلا (ج) ء يضم 32 ةملظلا ةهنحدلا ٠ فيسلا لصنملا (”)

 هتاتاو ةتيعصخ |ذإ هتيفقا نم ىنقملا (2) فو.سلا دودح براضملا ٠ هيطغتلا يهو ةيشغتاا نم

 ءانفلا (8) يلهالا نع ديعب بزاع(5) براقي بفاصي ٠ دعبت انت .زاجم وهو كِل لفي( ه) ظ

 هلهاك هيراغ ٠ هالعإ هتورذ )٠١١( . رطم بوص (5) تعم ٍترق () رادلا ةيتع ||



» 1 
- 0 

 هلام ةيركح ىدغا ادغاماذا |

 لا ةعباماةالاملا

 ايبصلا ههتفت رون نمد ا

 مج 511 اللا اذا

 57 مرأو اوصلاو ايانملا ناف

 0 اذ نكموتيال لفاح

0 
 م باوع ضاوع يأ نم نود

 7100 تباج ليطااذا

 ابسوقب / 9 موي ترفقفا اذا
 0 كامأ راق هينذب مناف

 اهب اونو ىت» لحم نم نساح
 انك كلملا قدا لاعم

 هب يذلا وهو نيشنالا لع دق
 ىستك اورصنلال ذختسا ل كناب

 . ةادغلا يف راس ادغ ()

 هللا ٠ ةعجر ةبوا (:*) اهجوز

 هيفرشلا حي رلا

 - اييبف نوع ىرغاو

 اييبصلا عن دلك ةراعتسا انهو ناب وث

 * دلولا ىلع قلطيو ليلا لجسالا ()

 جيدملا باب

 """ بطاخ مدلل ف ايده
 قرنا

 فاو ةحلرمألا دب 0

 ””لاطملاوا اوس يفاداطعلا”ض

 ” يئارغلا تاتصحل الن 1

 براقألا نود_عورلا يف مهبراقا

 ' بواجي / نم نيرحيالو املس

 م ما رودص يف يىاوعلا رودص

 بفانمد نم تدطوام لعتدازو

 0 احس وفاونهرسا نبذلا شورع
« 

 و لا رضعب دنعارأب 1

 بذأج لك نع د كلملا غادر ا

600) 
 برأ اهلا هوجو يف ىنسأ يباها

 بفاوعلا تاك. هيذيع لم هب
 ىلإ ىدمع سورعأ | يدهلا

 1 واوا نبملست نب رحي . سجتم يا هي ريج | ضابط اطل

 0 حامرلا
 نايغلا لطسقلا ٠ ٍتيمِطَق
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 ءاونالا _دىم تون هب اومرح
 ا داري ةيددلاو ٠ 0 دوصقملا وه يلاثلاو رييدتلا وا ريسا| نم عون عايضيالا 02

 يللا ىرش ؟نم -ءاارسألاو جالدالاو . نيتنجولا ةميظعلاءاتحولاو -.ةع ركل ةقانلا

 دازىحط (”) عضوم وهو بصحملا | انيطافايإ سحق, تافرع |ًدصاقيإ اًقرعم (؟)

 تسلاو ٠ لمالا هو هل تت يب كسلا ىرجم عاسنا حل حطبتاو - منا دودلاو

 ءادكألاو : ةكمىلعابلبج أدك (8) نالزغلا ىوأل مسا ءارحو ٠ 1 يزملا
 ىنغلا ءارثلاو . ضرالا ىرثلاو . بوثنا درعلاو ٠ ةنيدملا ةبيط (5) لخبلا

 اتا اساس سك اا ا كاسل ل نا. ه3 16 ا كاس نكن الخ ةاطتسلا نل. نا تحل كا هسا سم حدك اال نط عادل" د صاحسشهسا اك انعم اج دهم عت دلع تا حسك هولا < باوك ةكتتك هعمل ذل سنن“ رسكاا ادع 2 عع وحس 7 ىعشتا اك | ل هد حنه عال نط 8 < هلع اذ اش دغ ا دعو ل ان 26 0 مسح عا 12 تنفع تك» دوس لوم هدقت#



 ميكب

 ١ ا وج سو دس تب. اواسدنتلاا "+ ©1اا 1 تخت تاغ... دهن تاع 4 سعت 1 ل



1 
 3 ُ -ِ - | ا

 قالو طا وار نا "ىلا كدا نتزلا ىح هنأ ا

 «توألا َُط نع راقسلا تفنكو ايل بوت ةليشلا 2 ْ
4 
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 هبوخأ | ةورخأ قرشا حورشب رح اعلا فلم "تك

 :يراقلا دانا ا ماع ' يف وهو ايف ”ئاطلا ردو

 برعلا حابصم رهدلا تحربال ٠ مناويد كي عادبالاب تئج
 يدراد رصعلا رون تنا امم لضفلاو علا يم تنا ظ

 تراك نييلوتلل كاسح ف وع ل
 فلا اعلا 1

2) 

 يمدقملا

 < أ
 7 و 2 1 أ

 كدت 2 4 يي كر أ
 ١ لكل 3-4

 ر



 م رب

 5 اي وه ًاضيا لاقو 3 0

 تح اح كزَرعَس ناويد

 امب  ةباط داجاو
 ى ”نيدلا نع" داك

 يح داوإ جرش 7-1 رم اق

 هبت را هه ه1د-

 هبيرغ لح نايا

 هلا ةهؤع حيضوت
 دح7ح(خنوحل <.

 ادي تناويد ماع يلال

 ةباون ضيرقلاب نامز لكل
 هللا ف الا نتن نب نع
 اك ارغاص ىمالا ندنقي هيثا رم
 الزخ كسنلا ؟كوافش لط نسال

 روص.٠ تلق لاج امإ فصولا يفو

 هليقع 0 مض دق هناويدو

 لفاك دي مدع نيم (كرتا

 هميرغ . هنم 038 00000

 هلح مولا هرعش ٍقاوقلا ريما

 رمش رئارض نم يراردلا يراوج
 انيدلخ” ناك ا[. مانع هم نييف

 ارذش هقءرت رعشلا لهاو ا

 هعاري نماي ( نيدلا ىحم ) كينانح

 هند فلولتالا ظا
 هراثدنا دعب لضفلا ىحم تاز الف

 سوا نبا رعش ناويد

 ان امح دق هعبطب

 بيدا نم ع 6

- 

 اريح ه4 ا

 مجسنه حرشب مولا يلحلي
 رح عطل + ( ناتو

 أ 2

 مخل ناويد فطأاأ الئاق

 0 موغبلا ىصعلا كاذ يناطو

 اًردلا ضغبي 001 ريغلهو

 0 اًفصلا خس نقاب هادم

 ىرغم ف اهملا .قادحاب داع

 ىربك ةروص ىجحلا سمش يفر وصب
 اركب ثثفام هو. يلايللا بوجت
 ادب تعاد نائل لو

 اردق الح دضنلا ردلا ىلع رثنب

 انآ هلا ةرتاألا فاول رقم
 (ىركذ نم ٍكبنافق) تقافهترهشو

 ارحف هظافلا ءالأل نم 5

 اكس سح ةكساح لكلا نويبع كرف

 ارصم هب رزه. توريب يف رتها اذ

 || فلا" يس[ راح اذَك

 _لألفأاا ةضحو مسا الليع

 هظولاب بيجن دمع



 ميد ب كتوم

 2 هتمجرت صفخم ب

 رعشلايف غبنو مب ًاشنو قشمد لاعا نم مساج ةيرق يف ه 16+ ماع يف مات وبا دلو

 هالو ماع لصوملاب يفوت نا ىلا ىرج ام هنم ىرجو لقا وا هنس نيعبرإ شاع ةريس

 7 .٠ | -و 0

 نذل ُظ رام ل“

 ا
 5-0 ١ 5 -. 7 م 2
 هطاسسلل كعبادما ا ظيرافتلا ىكهم ا 1

 0 ا 2 2 و

 « يرحزام الا كيرامح ىدا »

 سصصعلا رعاش آن

 ءلكهأ نك كبل مجمع عد

 قرت ا 7 كنار نيا يعد د[ تالا
 رخحمأ قى راجعالا نم ضاخ ءرعش يف مات وبا اذه

 يرتحبلاو بيطلا يلا يآ «تاياب < كيدي تايف

 ريت ل9 مكن ال كدت رعاش دجن مل بيبح لث

 ل نع هم الا كيكب هرم فرد - نمش كل

 ةلكصق لع كلذ“ دعقإ رك

 دقو . يللاعملا ل 200

 انيكج مرش ردصلا : ل 3ث .ردبشلل 0_0
 من است ءهرسح للغلا 9

 ه4فعنص 1 نا

 اذب قيلخ
 ىدتلال تان” .ل رمل

 نيطلاب محلا ”لكشا د!
 يىرح اذه تنا ان ١-2 تاه

 رصهوجلاك ءايششالا ضرع اه

 رمعألا- تقلاس قى لأ انا

 رطس الاف ىلا
 يصخلل  مناخلا هعاطا

 يا رس ردم كرك يع

 يرهوجلل حاحصلا نع 0

 كلا هذ
 ردصم فو 1 دروم ع

 ريجكالل رغصالا 25

 ركشاف وا هدمحاف أتت ناو

 مالس نمحرلا دبع

 هيف قوذدلل
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 موج كي ت0

 رعشأا اذهب يُثر نم تمي مل هنا فلدوبا لاقف هلبق مدقملا نوكأو

 ةتديصقب تايزلا كلملا دبع نب دم حدم امل هنا ًاضيا هنع اوركذو

 : اهيف لوقي يتلا

 كيدحلا ”ناكلا' لك سوم ل ' ب اديس[ حافل لقبا كل"

 كفل رهاوج نم كرعش ىبحتل كلنا مامت ابا اي تايزلا نبا هل لاق

 امو سعاوكلا دايحا يف رهاوجلا يصب 0 0 ديزي ا كيناعم رردو

 ةازاوملا يف كرعش نع رصقيو الا ةافاكلا ليزج نم ءيش كال رخدي

 نم هل ليقف باش توه ىنفلا اذه نا هل لاقف فوسمبف هترضحب ناكو
 ةنطفلاو ءاكذلاو ةدحلا نم هيف تيار لاقف كلذب هيلع 0- نيا

 ع

 لكأت ةيناحورلا سفنلا نا هب تلع ام رطاخلا ةدوجو سحلا ةفاطل عم
 5 ع

 ٠ هدمت دنهملا فيسلا لك أي م همسح

 خيش كردا يبرءرعاشوبف اعير نيعبرالا طخ ملتلعام لعوهو

 لئاقلاهيلا لصوا ىلا لصيإلو هبابش خرش هب رعشلا كردا مة
 ننعبرالا دح تزواج دقو ينم ءارعسلا يغتبت اذ امو

 28, ةفيل ات ز85-
 ةساملا ناوئد ناف ةكرادم ومسو هلضف ةرازغ ىلع لدت ةرات>م فيلات ماع يبإل

 لجرلا لقع ىلع ةلالد ربكآ لديل برعلا مالك نم ههوجوو رمشلا نويع هيف عمج يذلا
 ناسنالاو ٠ لاحرلا لوقع ىلع لئالدلا ةلمح نم رايتخالا نسح نا ررقملا نم ذأ ٠ هلضفو

 تبرقا لع .قح ٠ هلقعت ةجرذ نِيثت الو ه هلضق هنك الما رهظياال ..:ناكنو نامز لك ف
 طاسواو تائيب يف لضفاا روهظ مدع دتشي و !ًرعش مظني وا اباتك فلي مل ام هيلا سانلا
 لوعف ءجرح عومجم ماه يلالو ٠ لاجرلا رئاض يف جلتخي ام لك راهظال ةغالم ريغ

 هلو 5 نييمالسالاو نيمرذخملاو نييلهاجلا ءازوعش نم ةريك ةفئاط نيب هيف مح ءارعسلا

 ةزوحرا فلا رسع ةعب را ظفحي 9 2 لاقي و 5 ءازمسا] نعش نم تارامتحالا كدا

 ذئاصقلا ربغ برعلل
 ةسسل



 اكول ليال يلع يلق فقل

 اكينتجو نم عييرلا رهز راص بالا ينتج نا يلع رزيزعو

 < د: يوما |!لوعأ ار او

:0 

 اككاع فقو نهو ىومج تحب ده“ صا'اع بولقلا' ىلع فقاو تنا

 د

 ح

 كيلا الا .قاتشا .يلار| توج دكنا كلاصو يل اهلا ىضقال
 اكينيعنم كيلع ىسحا ترص دع قح ظحللاب نويعلا تحرج

 :لوقي يذلا ريكارتلا ةلازجو ظفلالا ةماخض:ففورعملا رعاشلا كانون
 هبئاك ل امال نيدلا هيف ًرخاولو دج ..هتفق# ضحد توما ماما مويو
 هبقاذم عولضاا نيب ةستل دق 35 انقل هفلخلا هحو هب تولح

 : لوقي يذلاو |

 بضاّوق ضاوق فايساب لوصت د+ - مصاوعم صاوع' ديا نم نودي |
 قئاتكلا ”رودص يف يلآوعلا رودص. + اوعدصَت رك |لطسق تاحل اا ذا

 : ةيرومح مث يف لوقي يذلاو
 برذا اهقبر نم“ قار ىعتا ناللغ دج هب فيطت اًرويغم ةسيم عبر انم
 برتلا اهدخ نم يرظان ىلا:ىهشا دج: لجخ نم نيمدا ناو دودخلا الو

 2, هلضفب ضانلا فارتعا رقه

 | نيخودحلاب تح ةموظنم لك يف ةداحالا هذه هل سياتل هع دقي

 ' هتديصق ىلجملا فلدابا دشنا امل ماتابا نا نووارلاىور دق مهبفتا

 اهعلطم ىتلا ةروهشملا ةيئابلا

 بكاوسلا عومدلا تانوصم تليذا . . 34 :بعالمو عينا ينم ميلا

 ًَ ١ كرعش نوذل اهنا هللاو هل لاقو ٌثرد فلا نيسمح هاطعاو اهنسحتسا

 ظ 0 ينل ةئرلا ال 0 ف 3 7 هللاو لاق

 ! : امو ىتلا ةيئا .
 رذع اهءوام ضفي مل نيمل : نييلف" د سالا تم تطال لجييلف“اذك

 يلهاو يف ريمالا يدفالب 0 يع هللأو ثتددو دقو



 هع انإ م

 5 ماقوبا 220-
 (مءمش )

 م ١ مأع يفوتملاو ه5 ةنس دوأوملا يئاطلا سوا ن «بيحماتوبا

 داقو ؛رعاش بولسإلا .ةناتمو ظابلالا كيسيف هيراجتال عدبم رعاشش |
 ١ 0 ال حبصا ةقماس ةلزنم تيصلا دعبوو ةرهشلا نم غلب ْ

 || ةيلهاجلا ءارعش ىلع هلضف ضعبلا لب رصعلا اذه ىتح مهيأو نمو هرصع ١

 5- 00 ديلاقم هل تبقلا دقو

 ٠ ظافلالا غوصيف هوذح نوذتحي مدجت هبارضاو ينتملاك مهلاطف نا |

 ءاثرلاب ةصاخ ةرهش لان دقو ٠ عينا ىلع مدقتلاو قيسلاب هل نوفرتعيو |
 فصوو .باتعو ميدم : ةيناك يو اهب رظن يتلا ضارغالا عيبمج نا ىلع

 ولخت ال تناك ناو اهرثكا يف داجا دق ءاحمو ءاثرو دهزورفنو لزغو

 ايسال فصقلا يف داجا دقو ٠ ناكفو نامز لك يفرعاش هنمولخي ال امم

 باي علاطي نمو : ديزتسم هدعب ةدايز الام عيب رلاو باوعسلا بفصو يف

 : اهعلطم يتلا ةديصقلا علاطي وا فصولا
 قيتالا ءاعتف تاسملل رعاو د+ قربالاب- الدقم علاط قيال

 دي دع 6:
 بكتب هيلح-يف ”يوثلا_ادغو + - نمر يقف زهدلا قئاوح تقر د

 ةيناثلا يف رطملاو عيرلا بيصوو ىلوالا يف سرفلا فصو ةقد نم دجي

 بسيسشتلاو م وقوع :.س واةبصقلاقش|هنع ربعي الام

 لزغلا باب تارقااذا كناىتح ةقاشرو ةقو :ليسن. هزعش اهي.داك ةجرد

 : لوفي يالا ناتج ال كارشفلاو
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 ليخدلا رقع ,2

 ليخدلا لاعتسا نم فنأأي وا ىبأي ءارعشلاوا ةبتكلا ضعب ىرت
 لمعتسا هنسفن ميركلا نارقا نا لعب لو ةيبرعلا يف فدارم هل يذلا

 0 باتك عيمج ةلاونم 2 سل دقو هأ فدارملا يي ليخدلا ْ

 ”ياق:الاو (لعتشا يكب نزف هزخك جلو ةانقننا ذا رك

 يضفي دق فدارملا م

 مي دوس ان لخرلا قا نع هاذ “تانإلا ىلا نايحالا ضعب ف

 0 ا كو تاقلحلا ةغرفم ةرئاد نمض ابلعج الو ةغللا ةورث

 ىلع ليخد لكلبقن يتلا ةيحلا تاغالان أشوه ناآلا كلذو تاغللا ىنغا
 نيرتانلا ع اكخااز ارتب 0 تا قل من نأ ايا

 ةرد ىلع داقتتالا -- ليخدلا * ره بولا مالك يف |بف ليلغلا

 ماا اهدجوا يتلا ةيرصعلا ظافلالا ىارو ءاحتإلا ماعلا اولا

 ةبتكلا مسوتو ةباتكلا ٍبيلاسا روطت ىلع علطاو رضاحلا يرصعلا
 : تا 2 دع ايدل داتا 1 لد هع

 0 00 : 0 ليبموتالاو

 هداقتنا لع دازإو هئانبا راكقا راكبأ نم دعو رصعلا اذه يف عرتخا ام

 | مسوتلاو سايقلاب ةعمال زاجلاب ةعصان اًررد «صاوغلا ةرد ” ةردلا كلت .
 لامعتسالا يف



 ١ نهر سه

 مشا

 |!/انلو «رهدلا :قنام قت ءرصحلا/اذه: عراتلا ةلتسجم ةروصرفشلا:نقان
 ظ دو قلقلابا دانه نابي افا ةنيدمل يشل قلل لامامة وم نلآللا

 . روصعلا فورظ ضءب تضق يتلا ةطقنلا نعرعشلاو ةغللا ريس انل

 اهيلع فوقولاب

 2, لاعتسالايف مسوتلاو ةغللا ,5-
 ةغللا تا وهو لاب يذ ما ىلع هيبنتلا ن نم انه انل دب ال مت

 : رصعلا اذه يف ًاعمناو اًراشتنارمشتنت الو ةبيطلا ةايحلا ياللا

 ظ نم انب: لصتا كسلا هجوولا لع قييضت الو تانعا نود املامعتساب الا

 يوم فرصتنو اهنم هدعتو هب رعتف ليخدلا لبقث نيلوالا اهئانا

 ظ أ ةصااخ نوكت :نابا ظريشب . نوبلصالا اهوانبا عسوت 5 لاعتسالاو ز اجلا

 | ظافلالا ءاقتنا يفر عقتلانع ىفاجتن ناو بولسالا ةثاثرو ندللا نيش نم
 ظ ٍينأز. لع ةلظانملا » وا بارغالا نعب دمتبت: ناون ةروججملا ةقلقلا ةفشؤملا

 ام يف أطخل اداقتعاىلا اهب نولغتشملا عرسيال ناو بيكرتلا يف «نيينايبلا

 ١ ىكعنوعضاولا اهعضويتلا دعاوقلا واموسرلا نمد اعل فلاخضهنا رلى ارتي ى ارتي

 ظ عي ريصبلا دقانلا ذا نيلوالا ةغللا ءان | مالك نم مهب لصلا امفاساع

 | لصتي مل هنال ةيصقتسم ريغو ةطباض ريغ يف دعاوقلا وأ موسرلا كلت نا
 امو ٠ نوققحلا هقّقح 5 نيلوالا ةغالا ءانبا مالكن م ليلقلا الا اهيعضاوب

 نا اوزيحي مل مث اًذاش هوم“ موسرلا كلت فلاخ امم مهلا لصتا

 هيلع نماقي



 بج ل هك

 ءاقردزلا كللت نيبانمودن كانك للا هذه يف هدعاب ربكلا كئارغن م زهظستوا |

 داوز مهفالسا ناك م مهفاصواب تعالتلا ىلا اولاه اذا مدح ورغالف ظ
 « ءالباو ءاتلاوذ -قوبلاو قدتإلا فصوب نوبعالت. « ءاملا ةاروو ءالكلا

 راب لالطالاو «رادلاو لزتملاو ظ

 7 فارغنسلاو فارغونوملاب هنومسي امنالا كوري ممم ظ

 الضف اًدحاو امنا هل دجت داكت ال ام « مهبانذاو نولابلاو ليبموتالأو

 بهذم لك مهفاصوا يف اوبهذ اذا اهدعب بج الف ةددعتم ءامنا نع

 نيودتو تاوصالاو رونطلا فصوي نوبعشتي نول هاجلا مهثواب !ناك اك

 بعشم لك لاثم الا برضوا حا اقولاو رابخالا

 ةايحلا قفارحو مك ارو نو دجي حالا نم مهناديج نوري م

 كاذو اذه دعب ةبارغ الق« ندمتلاب هعومم نومسي اهوا شيعلا ةواضغو

 لكيف مهناريج ةاراحن مجرافتتساو مهليبقو مهموق نب ضح ىلا اوماق اذا
 ريع مديلاقنومهتاداعل نيابم ريغ مهبعشاو مل عفان لمت

 رياشلا طف نارك بقالب ناكل زم ناسل لعيمهتاب ١

 راختلاو ةساجلا راعشا نودشانتيو مهلئابق باسحا نوددعي ونورخافتي ظ

 راغقلا كلت يف مهعماحو مبعمساوم يف + زافنتسالاو ضكمللاو

 || انكح رعشلا نم ةياغلا انفرعو رظنلا انققد اذا اننا لوقنا ةضالخو

 فن وأو « نويقيقحلا نويرصعلا ارسلا عدم طفلا ةيدالا ءارعش ناب

 ظ نم هلاثماو راطقلل انهدع امل نويرصعلا ضار اماو ارو مهحاورا يف هللا

 تاكو 5 تاو * جنا هرم ,م اقولا تافشتكللاو ةيرلا تلطوتوملا



 نا .نوديري ال مبف © قويرصعلا هديري ام لك ةذهو“ نيفنلا هدا

 ةرطغلا ءارعش هطخام ىلا رعشلاب عوجرلا نودي ريب ؛ديدج عدبب اوتاي

 سرفلاو © لبجلاو لبسلاو ١ لمتاو ةقانلا فصوب اوننغت نيذلا نويودبلا |
 شوقلاو جمزلاو فيشلاو «رمتلاو د.سالاو  نعظلاو جدوهلاو ؛ لازغلاو

 تادانا نم مههنيعا تحت عقو امرئاس لاو منلاو كالغلاو ؛ مهسلاو

 لاا بسام نما ا ؛نويطلاو اوةتناناوتتعاو |

 | :نيعضاو ؛ داهناو لوادجو «راجمشاو ضايدو « راث او لالظاؤ ؛ رايدو

 اهتلعةداي لا رع زح وا زحعي رو «رضحلا ذح زان ذاك ءاهسأ ندم 11 ْ

 ةيرلع يلع ارث ىكل: تاق ءايمالا كالت نا معن (رهذلا ءازعش ظ

 | تادرفملا يف مهيعالتو مهننفت غلبم ىلع لدت لاح لكىلع قو« ةيعمالا |
 «راخبلا مهسح مامأ كوري لا نوي رضعلا كيري م عيضاوملاو |

 0 0-00 يراحضلا 5 مهلقيو ءزاحبلا محا حأةح ىلع مامي |

 ظ وا .قونلا كللت نم الدب ( يدق وهو )راطقلا ريغ مسا هل دجوي داكي

 ظ 709 اقواس البدن تاع يف رح تناك ىتلا ةيزبلا نفسلا
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 رضحلا نع

 هفضوو راطقلاب نئفتل | ىلا يرصعلا:نعاشلا خزن اذا اذه دعب عدب الف

 قىرأا لع كت رت شاعتلا كلت قفضوب .لوت ؛ودلا هقالتسا نذقث -

 ميت دقف © ءاممالا عارتخا ةرع ةراضحلا كعادة ظ
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 دقلا راثدإلا ل داعو مهقالخا امو

 : رجالا مالملاع اللا ؛ ةدلاخلا

 :وب اد ب اورصح « باعشو داهو ىلا تا

 1 دل نهءرصعلا | اذه ىتح ءارتشلا نضمب هيلع جود اهيناحتولط

 1 1 0 هك رثو انف م 0 لاوح يتيح روعش

 ظ «فا 0 0 4 ضل و

 ' وا« ةديجلا روصلا كلت انل ظفحي لقالا لعبناكملم لبا
 ا كلت ء اولزنت مث لب ؛ كابالا خيرات نم سردام ٠ ءاذتحالاب انل ىحي

 ظ ةجاببدلاو بولسالا عي ملزت نع اضف ءاثرلاو ةّينهتلاو قيل

 لاذتبالاو ةثاثرلا ةحرد ىلا ت ا

 ءاقبب نوبغارلا هدير . م مثوذح وذحن نا لق يللا ١ نييلهاجلا ن

 ظ يف رعشلا نم اويرض دق «ديدج لك نم ميو

 | هضيراعا نيب مضي 6 سس بهذم لك

 . « ءايغلاو حدملاو ( لزغتلاو ينغتأاو ٠ لسرتلاو فصولا هبورضو

 + ةايلحولا قئاسب كلذ لك « جييهتلاو ضحلاو ؛ رخافتلاو رفانتلاو

 | ا 0 ا ( ةيظفل كئلاوق اوقنع ةرابعا

 ا

 ظ 5 عضوو ؛ لاثمالا برضو «رابخالا نيودطو(« ء ءاثزلاو بتعلاو

 ين _ 5+ نيل تنص عقيم ىلا :«بيلعت دلو كاك اي مزيت هادو ١ « ديلقل الو فلكت الب ”روعشلا عفادو



 | ل لضفلا نأل ليل اي نعي ال ىوعد قو ةيسرافلاب اهمتنو ءالعلا

 / لثمو ( ةللسملا رومالا ىرم راكفالا دراوتو ناسلب الو ةماب صتخي

 ظ 0 5 د يذلا وهو ) نانويلا 0 بحاص ( سوريموه )

 ظ ةوكتالا دلك (نيشكت) 4 او قظنملا باتك يف

 0 مهاوسو كارنالا يف ا /| يف (وغيه روتكيلالو

 00 الا نم انركذ م

 زيغو مثل .نورضاعم نو زيك ءازعش .ءالؤه نم لكب قحلبو

 ظ ةنناتمو « ظافلالا كبس ىلع منه ردقا وه نم دجو أمبرو ؛ نيرصاعم

 0 نا ريغ ؛ ةجمل مصفاو؛ ةضراع ىوقا وه نم(بولسالا ةسالسو (ةجاسدلا

 , كرادملاومسو ؛ ن :٠ هذلا ءاعتص عم "بباله عدو كنق

 ظ :ةرغابلا ةتكملاو « ةيلاعلا ةنسلفلاو ؛ ' روصتلا سبأ روعشلا ةقدو

 الزام نم مالا ءارمش نع نوفرشي مهتلعج ١ فسافسلا نع مفرتلاو

 ظ قيح“ لزنمو ؛ قهاش

 م رصعلاو رعشلا رجح

 روصع مرْثكا ىلع ١ ًارط ؛ ليج لكي فو ؛ ةما لك يف ءارعشلا
 يف اهس اال « ماعلا يأر اىلع ةيقيقحلا ةرطيسلا باحصا اهيف اوناك نامزاو

 ىلعو ( اهدرسل لحال لئالذ ةلممجا هذهىلع انلو ) ؛ مالسالاو ةيلهاجلا

 الا: ةيعاتجالا املآوحناو ؛ اهنيراتولشممو ةمالاناونع كش الب بف لك
 هنم ذخريال تحب ًديلقُت رعشلا اهب ميسا يتلا اروصعلا لعب ف“ نيو

 22 ؛ هيلاق قالخا روصي الو لب ؛ ةيعاّدحالا لاوحالا نم ءىش



 اة

 مزكلان ارقلا ناو ءرغشلا نم ايه.« ةشهذملا هتحلاضقو (ةرهاذلا نارقلا |

 . عادوا ةجابدلا .ةناتمو ؛ بولسالا ةقاشر كال « يرعش مالك» ظ

 نراك ءاوس « ةيرعشلا ةرطفلا جيبي ام «ريوصتلا نسحو « تادرفملا |

 نوزوم ريغ ما انوزوم مالكلا ْ ٠

 -8# رعشلا يف ةغالبلا عويش لح

 ةحاصفلاو ةغالبارصخت نا ؛حضافلا 0-2 ماعلا للا م هنا

 عئاش قح اهناف ؛ ةقبط نوذ ةقبط وا ( ةَما نود ا |

 ريصق ؛ عالطالا ليلق الا ملسلا راكتجا اهركتمي امو ؛ رعالا عيمج نيب |
 ) ركفلا دعب ىلع كاردالا ةمش قوف عيرتملا ن 7 زيشلا نوؤنتا هروظلإل

 نا دقتعي.؛ معالاو بوعشلا هذه بوبس ىلع هرأ راغن قماس نم,تفرشللَو

 ( ناسنالا يب ناو ( ةيناسنالا ىهاوملا عيمج يق لاثماو ءافكا ناثلا

 نويتابنلا لوقي اكوا ؛دحاورصنعو ةدحاو ةنيط نم مث ناكر

 ضعب اهسفن تاغللاو رعاشملاو عزانملا ثوافتت امناو ؛ ةدحاو ةليصف نم
 .:ه

 راوطالاو راودالا نم اهينب ىلعو اهيلع ًارطي ام ىلا اعافدنا توافتتلا

 ؛ يئابناللا ءاضقلا اذهب ةطاخلا « ةركلا هذه طيح يف :تائنبلاو

 لك ىلع قلطي نا .نوقحتسي .نيدلا ”ارعشلا نم نيغبانلا نا معن
 ( ليج لك فو« ةما ده هويت -

 مهيلغ كح يرطفلا مناك نا يل« ءارغش » اونوكيل اوقلخ نبذلا مثو
 يف ( :العلا يبا )و ل عب عوف لها« .ءارغشأ هاون خل

 يبا ناعم ذخا هنا ةنع لبق دقو ) سرفلا يف ( مايا رمع )و.مالشتالا |



 ميك ى كعمل

 ظ خم ةخخل نيسمخب « هيفزوحملا »رعاشلا دصقم وا ةغللا عضو لصأل

 ظ اون د م كلت ولت نا طرشي ؛هسفن ناويدلا
 رعشلا نع ةزجوم' تارذش انهتركذا نا تيرار دقو اذه

 : لوقف هتقيقح نم ةنيب ىلع علأظمل نوكيل ةيضتقم تناك
 ظ 8#. رعشلا رجح

 ا ا و

 ١ ىرج رطاو ا ىلع يرجي ؛ روصلاو ىلويلا لبق ؛ رطفلاو زئارغلا عم دجو

 ابا يف « ءالا ليسم رثامضلا ين ليسو .ءاوحل ىلا رات ل

 ءاوها ىلع يرسس عامدلاو باقلا ن ب يريثا كلس هبشاوبف « ءامدالا

 يأرلا ىلع ايسسخ وا ايونعم انرهكت 0
 ْ نمو ؛ ةيريوصتلا ةيلابخلا ةوقلا ىل ىلا اهنمو ' غامدلا رك ليم يلا ! 22

 ةيئاوملا اهتاجوت حانج ىلع هلمحتف# ةيسيطانغملا ناسللا ةلبسا ةيذجت كانه

 ناذئتسا الب وا ناذئتساب اباخديف ؛ ناذ الا ملاع ىلا ( ةيزاجملا )
 ةمالك يف تدد ةيئانغ حور رعشلاف تاروصتلاو تالايذغلو انل ام

 | قفتسي ام لك ىلع رعشلا قلطي نا مص نا » ةقبط لك ىلا اهنم ترسو
 | بفطاوعل ايوبتسيو « ةدئفالا باتخو ؛ حاورالا بفخئبسو (بانلالا

 ١ ىنعملاولواطملاوناكوناكو اموقلاو لجزلاو ايلاوملاك اضع ايماع ناكناو

 آ|| نعشلا رثكا لعهنم ضعبلا قوفي امل يبقلا اذه نم اهب قحيامو |

 (رعشلا) ةظفللا هذه قاقتشا ينل صالاوه اذهنا ريبخب تناؤ «نوزوملا

 |١ ةغالت تا ىلا بهذت_مالسالا ردص ين برعلا ةيلقاج ت تناكاذلو |
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 م نيذلا هدابع ىلع مالسو ؛ 0
 21 ١١( 2 س َ

 :قدان ىف تددزتف 1 هع قوتملاو ١55 ةنس دوأوملا ريكلا رعاشلا ظ

 « لمملا ترشابف « بلطلا ةباجا نم !"دب نا مل مث « مناوملا ةرفول سعالا

 نع علاطملا اهب تينغا ةجردل رهاظلا اهفدارم اهترسفو الا ةبيرغ هبش ْ

 ةيرعشلا نيؤاوذلا حورش نم دصقيام لج أذهو هعاراولا» ةعجا رم ْ

 ة 0 صلخت# نا كلذ دعب علاطملا ىلعو .

 نايحالا ضع ١ يف ظافلالا تردفو ( ناكمالا ردفب ا ةىصلا ْ

 نأ ا ( يوغللا اهعضو لصا ىلع ال هيف عسوتملا اهنم رعاشلا دصقمب |

 نيالا لف سرتلا ناك تلطانكو ءابقع ةاتدلا متت
 اب يفا ىلع« ' دقتنملا ةزاجاو هداقتناو ريسفتلا اذه عبتن ةغللاب 0

 ظ
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 وا ةببرغ ةظفل كرتا مل يفاريغ زاجيالا نكما امريسفتلا يف تزجواو |

 ًاضرغ ضني نا" قع ال الست ىف ليض لتقلاو كلاتها عفا كل

 ةغالا قئاقح صيحمت# بح نييلاطلا بيجا يناف « نيدقتنملا ماهسل |
 ةفلاخملا أطخلا ناظم انيبم ريسفتلا دقتني نم زيجاو ءرصعلا حورل ةاراجتو .

 ني رضاعملا مالك يف آلا عمست مل ءابلاب' هتيدعتو هفنب ىدعتي فرحلا اذه )١(



! 

 + . مرعشو "عيسرتقلا ابغا القا

 نطفلا ىلع قيال هيعبطم طالغا

 نم رهشا هناويدو فيرعتااو هيونثلا7 نع هترهش ينغ يفاطلا سوآ نب بيبح مات وبا
 دق هحتاد نال ةناويد ءط تدالاو لضفلا لها نم هءامح يه تلط دقو + ماع ىلع راث

 ىلع هلا 535 باطلا تييلذ "لقاك بتاكلا| ن ا ل دعو وكيد تدع

 ثالث رفظا دكأ | ملك اف. عبطلا ةقادخع هم خس ضعب 03 هفاتحم تاهدح ىلا تدك ةعبط

 يزع يىوق ثالثا خنلا هذه تدرو 1 3 ديهملا دهحلا دعب الا ( لكشلا اع خن

 اهنهف ىصاعتي هبي رغ هظافلا رثك نا اعوب ىرخا رخواو الجر مدقا”تنكام دعب عبطلا ىلع
 طايخلا يدنفا نيدلا ىحم خيشلا غيلبلا ني ءىدلاو نتفتملا رعاشلا ةرض> ىلا تنغر علاطملا ىلع

 هيلا !مزملا رشابف + يرعشلا ىنمملا ممف ةسم لهسي ةبيرغلا هظافلا ىلع زجوم ريسفت عضوب
 91 ضال نالاف + يدا عطنا لني حن ا لا كولو ليلا

 خفن ريسفتلا عضو يف هددرت مدع نال زحاعلا 3 لاثم| هطيدنت ىلع هترضحل ركذلا ءاذدسا

 ثايلطلا ناويدلا ىلع ترثك دقو «ىبذت ال هن هل ٌدتعا ينلمجو طاشنلاو لمالا حور ف
 وبصت يذلا ناويدلا وهف عدبالو سرادملا هشاتو نييدأتملاو ءارهشا فيقل نم رطلا انث|

 ةرضح هيف لاقام نسحا امو ٠ سورع دعب رطع ال هيلع عالطالا دعب يدانتو سوفنلا هيلا

 : هيلا اموملا هحراش

 ةينابإ الك َ 3 مى

 بليس لكب ماجيتاو
 , هاذ 23 08 هلام - - ١

 دع آلا 2 ابو ا طبضلاو عبطلا نسح بالأطلا ناويدلا اذه فزا نآلاو
 ةنودجي نإلو و ءا هن و للخ لكن ع فرطلا ضغ مهذالخا مراكم نه اننا بدالاو ماعلا

 لام 3 قيفوتلا يلو وهو هدحو هل ةمصعلا ناف أ

 لثميف هدوروو » : ةرابعلا هذه «١ رطنلا يف 3 ةّيفصلا يف عقو © هيبنت 3
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